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Διαλέξτε...

Σ.Καργάκος:
«Επιζητείται ο τεμαχισμός της Ελλάδας
- Διαλέξτε αν θα είστε απόγονοι του Εφιάλτη ή του Λεωνίδα»

εμπιστευτείτε τη διαφημιστική προβολή σας
στα ειδικά διαμορφωμένα ένθετα των επόμενων εκδόσεων...
...κοντά στους υποψηφίους...και με εντυποδιανομές...
οικονομικά και υπεύθυνα...
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Το αγαπημένο του Λαύριο

Και στις συζητήσεις τους στο «αγαπημένο τους
Λαύριο» αναφέρθηκε ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης προπέμποντας στην μακαρία οδό προς
την αθανασία τον

Σαράντο Καργάκο

που μας έφυγε
πρόσφατα, κληροδοτώντας μας ωστόσο πλούσιο
συγγραφικό έργο που τον κατατάσσει μεταξύ των
μεγάλων ιστορικών της πατρίδας μας. Ο Σαράντος
Καργάκος όντως αγαπούσε το Λαύριο, παρακολουθώντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πολιτιστικά του δρώμενα. Τιμούσε με την παρουσία του τις
εκδηλώσεις και με προθυμία ανταποκρινόταν στις
προσκλήσεις που του απευθύνονταν για πραγματοποίηση διαλέξεων. Ιδιαίτερα απλός και προσηνής είχε κερδίσει την αγάπη των Λαυριωτών.
Φυσικό, βεβαίως, ήταν, ως Λάκωνας, να διατηρεί
ιδιαίτερο δεσμό με τον αρχαιότερο σύλλογο του
Λαυρίου, των Πελοποννησίων, καμαρώνοντας για
την πλούσια και πολυσχιδή δραστηριότητά του.
Με υπερηφάνεια αναφερόταν επίσης και στον πατριώτη του λογοτέχνη Βάσο Δασκαλάκη που εργάστηκε εδώ σε μικρή ηλικία ως εργάτης, γράφοντας
αργότερα το διήγημα «Οι ξεριζωμένοι».
Πολλά διδάχτηκα από τον Σαράντο Καργάκο μέσα

ΠΕΡΙΟΔΙΚ0 ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ -PRESS,
ΝΤΕΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Ιδρυτής, Εκδότης, Υπεύθυνος Έκδοσης:
Κωνσταντίνος Γ. Μωϋσίδης
Αθηνών 10 - 19500 ΛΑΥΡΙΟ
τ. 210 3002292, κ. 699 3700 566
email: k_mois@hotmail.com
delalis@mail.com
www.delalis.gr

από τα γραφτά του αλλά και μέσα από τον προφορικό του λόγο, είτε στο πλαίσιο των διαλέξεών του
είτε στο πλαίσιο συντροφιάς. Ναι, είχα την ευτυχία

και τη μεγάλη τιμή να τον γνωρίσω προσωπικά και
να γευθώ νάματα από τη γνώση και τη σοφία του,
είτε στο φιλόξενο σπίτι του κοινού μας φίλου Γιάννη Γκιώνη στην Μπουταζέζα είτε μερικές φορές σε
κάποιο ταβερνάκι του Λαυρίου ή της Καμάριζας.
Ευγενής ως ήταν δεν τόνιζε το ψηλό πνευματικό
του επίπεδο. Αντίθετα αντιμετώπιζε με σεβασμό
τον συνομιλητή του, ακούγοντάς τον με προσοχή.
Πάντα γενναιόδωρος, ενθάρρυνε τις προσπάθειες
ανθρώπων που δειλά τολμούσαν να χτυπήσουν την
πόρτα του χώρου των γραμμάτων, μη φειδόμενος
καλών λόγων. Δέκτης αυτής του της γενναιοδωρίας έτυχε να είμαι και εγώ, με τις ευμενείς του παρατηρήσεις των βιβλίων μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ
και την καλοσύνη του, αν και ήδη ανήμπορος από
την αρρώστια που τον κατέτρωγε, να παρευρεθεί
τον περασμένο Ιούνιο στην παρουσία του βιβλίου
μου «Σκουριασμένο χαμόγελο», στην αυλή του
Ορυκτολογικού Μουσείου της Καμάριζας. Φίλοι
έστρωσαν στα σιδερένια καθίσματα τα μπουφάν
τους για να μπορέσει να καθίσει. Δάσκαλε σε ευγνωμονώ και με αγάπη θα σε θυμάμαι. Στην καλή
μας κυρία Γιάννα, τη σύζυγό και στήριγμά του, και
στα παιδιά του Γιάννη και Ρωξάνη, εύχομαι την
από Θεού παρηγοριά.
Γιώργος Αντων. Πέππας
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Προεκ -λογικό(;) Θρίλερ
γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

“Ave Caesar, morituri te salutant”
Θρίλερ στο Δήμο
Σαρωνικού. Που
να το φανταζόταν
κανείς πως η προεκλογική περίοδος
θα εξελίσσονταν
όχι σε μία απλή
αρένα αιωνίων, αλλά σε πεδίο μάχης με πίσσα και πούπουλα. Χάος
σου λέει στο Σαρωνικό: μπατζανάκια σταμάτησαν να μιλάνε, κάτι
συνυφάδες πιάστηκαν μαλλί με
μαλλί, αδέλφια χώρισαν άρον άρον
τις περιουσίες τους, ζευγάρια μετά
χρόνια γάμου βρήκαν αιτία διαζυγίου, γονείς έφτασαν στα πρόθυρα αποκλήρωσης των τέκνων τους
και μικρά παιδιά σταμάτησαν να
παίζουν το ένα το άλλο, ένεκα των
προτιμήσεων των γονιών τους σε
συγκεκριμένους δημοτικούς συνδυασμούς.
Τα μεν προβλήματα του δήμου
πολλά, τα δε ψέματα άπειρα!
Αντάρα και κακό πάνω στο το τι
είπε ποιος, και τι έκανε ο άλλος.
Δακτυλοδεικτούμενοι όσοι κάνουν
λάικ σε πολιτικό αντίπαλο. Μισητοί και κατακριτέοι όσοι... δεν κάνουν λάικ σε προσφιλή υποψήφιο.
Ωιμέ... τι μας βρήκε 2019 χρόνια
μετά το «αγαπάτε αλλήλους»!
Όμως δεν μπορώ να πω, τα μαχαιρώματα μαχαιρώματα, αλλά οι...
πίτες πίτες! Έθιμο, σου λέει. Για να
πάει καλά ο χρόνος, σου λέει. Σύλλογοι, συνδικάτα, ομάδες, αθλητικά σύνολα, μουσικά, χορευτικά, μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι, όλοι με ένα
μαχαίρι κι ένα φλουρί στο χέρι!
Και δώστου φωτογραφίες οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, τα μέλη και
η Βασίλω πρώτη. Βέβαια μην τα
κάνουμε όλα ίσωμα: οι φωτοκόπιες βγαίνουν με τρόπο σαφή, αυτόν
που διαχωρίζει βρε αδερφέ το ένα
προεκλογικό πρόγραμμα απ’ το
άλλο. Τουτέστιν: τόσες φορές επί
τον αριθμό των συνδυασμών, με
τα εκάστοτε Δ.Σ. να παραμένουν
σταθερά ενώ οι επικεφαλής να διαδέχονται ανενδοίαστα στο κάδρο
ο ένας τον άλλον.
Και που να πιάσουμε τώρα την
υπόθεση: Υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι (ΥΠΟ.ΔΗ.ΣΥ). Τρέχουν,
σου λέει οι υποψήφιοι δήμαρχοι
και οι πέριξ αυτών να συστρατεύσουν στις ομάδες τους ό, τι κινείται
εντόνως, μιλάει πολύ -με ή χωρίς
νόημα, σημασία καμία, έχει το...

θράσος της γνώμης του και φέρει
ως προνόμιο τουλάχιστον 100 λάικ
ανά σέλφι. Όπως καταλάβατε ο
λογαριασμός του Φέισμπουκ θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση
για την εισαγωγή σας σε εκλογικό
συνδυασμό. Τι; Απολυτήριο Λυκείου; Άντε καλέ...
Ορδές, που λες, οι συμπολίτες,
που θέλουν να μπουν στον στίβο
του εθελοντισμού για το καλό του
τόπου και του συμπολίτη τους. Πάντως για να είμαι ειλικρινής έχω...
συγκινηθεί με την ανιδιοτελή προσφορά! Τι νομίζεις πως αστειεύομαι; Όχι βέβαια! Αν αναλογιστείς
το βάρος και μόνο που θα φέρουν
αποφασίζοντας για το καλό όλων
μας, τη δυσκολία με την οποία θα
βρεθούν αντιμέτωποι όταν έρθει η
ώρα να πάνε κόντρα σε συμφέροντα για να μας προστατέψουν από
επιτήδειες πρωτοβουλίες, αλλά
και την παραγκώνιση της προσωπικής τους ζωής ουτως ώστε να είναι
σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή
για να προσφέρουν υλική ή πνευματική βοήθεια όπου κριθεί απαραίτητο. Ε, δεν το λες και εύκολη
υπόθεση...
Και τω θεώ Δόξα να λέμε και τω
θεώ δόξα!
Πως είπατε; Αν χωράνε οι κομματικές γραμμές - προσταγές στην
τοπική αυτοδιοίκηση; Όσο χωράει
ένας ελέφαντας στο μάτι μιας βελόνας θα απαντήσω και το κλείνω
εδώ κόσμια.
Μια μικρή παρατήρηση όμως από
μια μικρή πλην τίμια γραφιά: το
προεκλογικό διάστημα δεν σταματά το άπαν σύμπαν ένεκα των
υποτιθέμενων διαξιφισμών. Ούτε
γίνεται αθέμιτη χρήση των ιερών
και οσίων μιας κοινωνίας όπως
είναι η ασφαλής λειτουργία των
σχολείων. Και φυσικά δεν νοείται
να σπιλώνονται υπολήψεις λόγω
αντίθετης ιδεολογικής στάσης.
Α! και που είστε... τα ονόματα των
συνδυασμών τα έχουμε, τα ονόματα των υποψηφίων πληθαίνουν, τα
προγράμματα θα κυκλοφορήσουν
ή... να περιμένω τον Μίκυ Μάους;

«Οι μεγάλες γλώσσες εύκολα δαγκώνονται.» Μ.Κ.2019 μ.Χ.
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DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.:

Μερίδες/Portions

22910 78570

Σαλάτες /Salads

Σαλάτα “Μάριος” / Special
Ντομ., μαρούλι, καλαμπόκι, ντοματίνια, γύρο κοτόπ., σως

Ρόκα-Παρμεζάνα/rocket salad with parmesan flakes
Χωριάτικη /Greek Salad
Ντομάτα-Αγγούρι/ Τomato Cucumber
Μαρούλι/ Lettuce
Λάχανο-Καρότο/ Cabbage Carrot

Γύρος Χοιρινό /Giros Pork
Γύρος Κοτόπουλο / Giros Chiken
Καλαμάκι Χοιρινό / Pork on stick
Καλαμάκι Κοτόπουλο / Chiken on stick
Κεμπάπ /Kebap
Κεμπάπ γιαουρτλού / Kebap Special
+ yogurt and sause

5,50 €
5,50 €
5.50 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

Ορεκτικά/ Appetizer

Πατάτες/ Fries
Πατάτες με σως/ Fries with sauce
Πατάτες με τυρί/ Fries with cheese
Πατάτες με σως & τυρί/Fries with sauce & cheese
Τζατζίκι/Tzatziki
Τυροκαυτερή/ cheese salad
Σως/ sauce
Φέτα/Feta cheese
Φέτα ψητή/ Baked Feta
Πίτες/ Pita bread

Της ώρας/ From the grill

2,50 €
2,80 €
2,80 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
1,50 €
3,00 €
4,00 €
0,50 €

Καλαμάκια χειροποίητα/Souvlaki Handmade on a stick
Χοιρινό/Pork
Κοτόπουλο/Chiken
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ sausage
Κοτόπουλο κεμπάπ/ chicken kebab

1,60 €
1,70 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

Τυλιχτά Πίτες/ Pita-bread wrapped souvlaki
Γύρος Χοιρινό - Κοτόπουλο/Giros Pork-Chiken *
Καλαμάκι Χοιρινό - Κοτόπουλο/ Pork-Chiken on stick
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ Sausage
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι Κοτόπουλο/ Chicken burger
Πίτα χωρίς κρέας/ Pita bread no meat
Σκεπαστή με γύρο χοιρινό/ wrapped (in pitta bread) with pork
Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο/wrapped (in pitta bread) with chicken
Κοτόπουλο κεμπάπ/Chiken kebap *
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
(ΦΠΑ, & δημοτικός φόρος). Μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Τα λαχανικά μας είναι φρέσκα, η φέτα ΠΟΠ και το λάδι που
χρησιμοποιούμε είναι αγνό και παρθένο ελαιόλαδο.

7,50 €
7,60 €
7,50 €
7,60 €
8,00 €
8,00 €

Κοτόπουλο σχάρας (κιλό)/ Grilled chicken (kgr)
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι κοτόπουλο / Chiken burger
Κοτόπουλο κοντοσούβλι/Chiken Spit
Κοντοσούβλι Χοιρινό / Pork Spit
Ψητά Λαχανικά/ Grilled vegetables
Μπριζόλα Γάλακτος Μοσχ./ Beef steak
Παϊδάκια αρνίσια (κιλό)/ Lamb chops (kgr)
Προβατίνα (κιλό)/ Sheep chops (kgr)
Σταυλίσια μπριζόλα μοσχ./Beef steak special

10,00 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
4,00 €
11,00 €
22,00 €
20,00 €
15,00 €

Μπύρες/Beers
Heineken κουτάκι 330 ml
Heineken Light κουτάκι 330 ml
Άλφα κουτάκι 330 ml
Fix κουτάκι 330 ml
Amstel κουτάκι 330 ml

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €

Αναψυκτικά / Soft drinks
Νερό μικρό 500 ml/water
Νερό Εμφιαλωμένο 1500 ml
Σόδα 250 ml/Soda
FANTA Πορτοκάλι 330 ml
FANTA Μπλέ 330 ml
SPRITE 330 ml
COCA COLA 330 ml
COCA COLA Light 330 ml
COCA COLA Zero 330 ml
Αύρα Ανθρακούχο

0,50 €
1,00 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,60 €

2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,50 €
2,50 €
1,40 €
5,50 € Κρασιά/Wines
4,00 €
5,50 € Λευκό/White 1500 ml
2,20 € Ημίγλυκο Ξηρό/Demi sec 1500 ml 5,00 €
Ημίγλυκο/ Semi-sweet 1500 ml 5,00 €

* κατεψυγμένα/frozen

Πλάτωνος 16, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ.: 22910 78570
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O τελευταίος της πρώτης γενιάς Μικρασιατών!
Μιχάλης Ρουμπεΐδης
Γεννημένος στη Νίγδη της Καππαδοκίας, σε ηλικία 16 ετών μπήκε στο καράβι της προσφυγιάς...
«Έπεσα στη θάλασσα. Με μάζεψε ένας ναύτης. 4 χρόνια κάναμε
να ΄ρθουμε στην Ανάβυσσο», διηγείται. Εδώ κάναμε 8 χρόνια να
βγούμε από τα μνημόνια, σκέφτομαι συνειρμικά.
Στα 108 χρόνια έκλεισε ο κύκλος ζωής του κυρ-Μιχάλη που
έζησε στην Ανάβυσσο. Μακρύς
δρόμος, με χαρές αλλά και λύπες...Ζεις πόνο παιδιών, αξίες
να εξευτελίζονται! «Με τα πόδια
ανεβαίναμε στρατιώτες να πολεμήσουμε στο Αλβανικό.
Κάπου στην Άρτα, από τα πολλά πορτοκάλια μ’ έπιασε κόψιμο. Έβγαινα κάθε λίγο από τον ουλαμό και ξανάμπαινα».
«Δεν πρόλαβα την ψηφοφορία στη Βουλή, γιατί ήπια γκαζόζα και πήγα τουαλέτα...», άκουσα προχθές βουλευτή να
«απολογείται» από τα έδρανα της Βουλής. Ο χρόνος άραγε
οδηγεί στη λήθη ή η αλλοτρίωση όλων εκείνων των αξιών
που μέχρι πρότινος συνέθεταν την ελληνική φυσιογνωμία;
Λίγο ακόμα να ζούσες, σκέφτομαι ακούγοντας την συνέντευξη που του είχαμε πάρει πριν 5 σχεδόν χρόνια, και θα
έβλεπες Νόμπελ ειρήνης για συμφωνίες που ξεπουλούν
όλα όσα για τα οποία πολέμησες. Και που δυστυχώς, όχι
μόνο δεν διασφαλίζουν την ειρήνη, αλλά μάλλον την υπονομεύουν.
«Είχαμε Οθωμανούς στο στρατό. Όταν τους άκουσα στα
Τούρκικα να βρίζουν τους Έλληνες, τους σώριασα κάτω
στα σκαμπίλια. 6 μήνες θα φας, είπε ο επιλοχίας. Τράβα
στο διοικητή. Και 16 χρόνια να είναι, καλά τους έκανα, του
απάντησα. Πάω στο διοικητή. Από πού είσαι; Ντράπηκα
να του πω από την Ανάβυσσο. Μικρό φτωχικό προσφυγικό
χωριουδάκι τότε...Από την Καμάριζα, είπα. - Και ‘γω από
το Λαύριο, είπε ο διοικητής γι’ αυτό στη χαρίζω, αλλά μην
το ξανακάνεις.
Ζωντανός άνθρωπος! Μέχρι πριν λίγα χρόνια τον συναντούσες καθημερινά να περπατάει ανάμεσα στα λιόδεντρα. Κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Είμαστε θρησκευτική
οικογένεια από την Μικρά Ασία, έλεγε. Στο Κ.ΑΠ.Η τους
έλεγε, όχι μόνο πρέφα, βάλτε και καμιά πατάτα, κανένα
κρομμύδι...
Οικογένεια, παιδιά, πολλά παιδιά…ήταν οι συμβουλές του
και φυσικά δουλειά. «Η δουλειά είναι ζωή. Χωρίς αυτήν δεν
υπάρχει τίποτα. Ό,τι δουλεύει γυαλίζει, διαφορετικά σκουριάζει. Εγώ ακόμα δουλεύω και φτιάχνω μαγκούρες...».
Όλα αυτά και άλλα τόσα σε μια ηχογραφημένη κουβεντούλα. Τον θυμάσαι τον παππού σου; Τον Ντελάλη του
χωριού; Ίδιος είσαι. Ακόμα χαμογελάω.
Πήγες ξανά στην πατρίδα, κυρ Μιχάλη; Ναι, και στην πατρίδα και στην Ευρώπη, με τον εγγονό μου. Όλα έχουν αλλάξει, τίποτα δεν είναι, όπως παλιά. Θυμάμαι τα παιχνίδια
στο υπόγειο του σπιτιού, εκεί που συντηρούσε η μάνα μας
τα τρόφιμα, τις άμαξες, το λιμάνι της Μυρσίνας, την περιπλάνησή μας στην Ελλάδα, τον Καμπανίδη που μας έφερε
στην Ανάβυσσο, τα κρυοπαγήματα στο Αλβανικό.
Πόσες πολλές αναμνήσεις και ιστορίες χωράνε σε ένα μυαλό που κάνουν το βλέμμα να αστράφτει, όταν συλλογιέται
όλα αυτά τα ταξίδια της ζωής!
Κάθε φορά που το μυαλό του δεν μπορούσε να θυμηθεί,
έλεγε “άλλο;”, κλείνοντας συνοπτικά το θέμα και πηγαίνοντας αλλού.
-Σε κουράσαμε, Κυρ Μιχάλη, θα τα ξαναπούμε. “Γειά σου,
Μωϋσίδη, με σταθερή φωνή πάντα η τελευταία του φράση. Ποτέ δεν με είχε ρωτήσει ποιος είμαι, όταν τον συναντούσα! Πάντα με γνώριζε και ανταποκρινόταν στο χαιρετισμό με χαμόγελο!
							
Καλό σου ταξίδι, κυρ- Μιχάλη!
Κώστας Γ. Μωϋσίδης
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N. ÐÏÕËÁÊÇÓ ÁÅÂÅ

ÅîïõóéïäïôçìÝíïò äéáíïìÝáò êáé åðéóêåõáóôÞò Renault-Dacia
“ ¸êèåóç ÁíôáëëáêôéêÜ Óõíåñãåßï ÖáíïðïéÀï ÁóöÜëåéåò”

ÅÉÓÁÃÙÃÅÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
ÊÁÉÍÏÕÑÃÉÁ-ÌÅÔÁ×ÅÉÑÉÓÌÅÍÁ

Ë. Áèçíþí 243Á ×ÁÚÄÁÑÉ

ôçë. 210 5820821

www.npoulakis.gr
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Σας έφερα Αγιασμό από την Παναγία του Βεφά…
γράφει η Τριανταφυλλιά Μήτρου

«Στο Προσκύνημα αυτό πηγαίναμε σχεδόν κάθε μήνα. Πρωταρχικό, όμως, έθιμο ήταν η
πρώτη του Γενάρη. Ξεκινούσαμε
πριν χαράξει, πριν η τότε κινητή γέφυρα να

ανοίξει, περνούσαμε και παίρναμε τον Αγιασμό και Αγιάζαμε τα σπίτια μας, μια και
λόγω των Θεοφανίων ο Γενάρης είναι ο
μόνος μήνας που στους ναούς δεν τελείται
ο καθιερωμένος Αγιασμός του μήνα. Μπαίνοντας στον ναό οι προσκυνητές παίρνουν πρώτα το μεταλλικό κλειδάκι με τον
σταυρό στην κεφαλή. Το κλειδάκι αυτό το
παίρνουν μαζί τους και όταν γίνει το τάμα
τους, το φέρνουν ξανά πίσω μαζί με ό,τι
έταξε ο καθένας», αναπολεί η Κωνσταντινουπολίτισσα, κυρία Όλγα Γρηγοριάδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που αντλούμε από την ιστοσελίδα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, απέναντι από τη Μονή του
Παντοκράτορα βρίσκεται η εκκλησία της
Θεοτόκου και το αγίασμα που είναι γνωστό ως Βεφά. Στα χρόνια τα βυζαντινά
η συνοικία ονομαζόταν «τα Σωφρακίου»,
άλλαξε, όμως, αργότερα κι έγινε Βεφά
Μεϊδάν από το όνομα ενός ξακουστού
Τούρκου ποιητή, του Seyh Eb ul Vefa. Κατά
τα θρυλούμενα, στην πλατεία του Βεφά
είναι θαμμένος ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας, σε
τάφο «αφανή και άσημο», όπως γράφει ο
Παπαρρηγόπουλος, και δίπλα του είναι ο
τάφος του Αράπη που τον σκότωσε. «Μ’
έφαγες», ανέκραξε ο Κωνσταντίνος κατά
την παράδοση, κι έτσι παρετυμολογείται η

ονομασία: «Μεφά», «Βεφά».
Ο ναός που μετά την άλωση κατεδαφίστηκε, έγινε περιβόλι. Το 1750 αγοράστηκε από
κάποιον Ηπειρώτη, έναν από τους χιλιάδες
που άφηναν τα κακοτράχαλα βουνά της
ηπειρωτικής Ελλάδας και γύρευαν την τύχη

τους στην Πόλη. Η κόρη του, ωστόσο, είδε
όνειρο πως στο κτήμα υπήρχε αγίασμα
και ήρθε κι αυτή, για να πείσει τον πατέρα της να το γυρέψει. Μετά από ανασκαφές, το 1755, ανακαλύφθηκε η υπόγεια στοά και η δεξαμενή, καθώς και μια
μαρμάρινη εικόνα με χρονολογία 1080.
Το αγίασμα, μετά το θάνατο του Ηπειρώτη
και της κόρης του, περιήλθε στους κληρονόμους τους και από αυτούς σιγά σιγά
αγοράστηκε από τη Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως, η οποία έκανε πολλές επισκευές και
μεταρρυθμίσεις. Για να φθάσει κανείς
στη δεξαμενή του Αγιάσματος από την εκκλησία, κατεβαίνει 12 σκαλοπάτια. Λέγεται
πως εκτός από τα διάφορα τάματα φυλάσσεται εκεί και η μαρμάρινη εικόνα, σπασμένη πια, μέσα σε θήκη ορειχάλκινη. Το
αγίασμα που σώθηκε δυο φορές από
μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στην
περιοχή το 1896 και το 1918 καταστράφηκε
τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου του 1955.
Επισκευάστηκε, όμως, και λειτουργεί
μέχρι και σήμερα. Κι εδώ, όπως και στις
Βλαχέρνες, μαζί με τους χριστιανούς, κάθε
πρωτομηνιά, Τούρκοι άνδρες και γυναίκες
περιμένουν υπομονετικά να πάρουν αγίασμα, για να ραντίσουν τα σπίτια και τα
μαγαζιά τους. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς δε, η ουρά που σχηματίζεται
φθάνει τα χίλια μέτρα. Δεκάδες Μουσουλμάνοι, κυρίως, γυναίκες, περιμένουν
υπομονετικά να ανάψουν το κεράκι τους,
να προσευχηθούν, να ακουμπήσουν τον
πόνο τους και να αιτηθούν στην Παναγία
που ενώνει την πίστη όλων των ανθρώπων,
όποιο όνομα κι αν της δίνουν, Παναγία ή
Μεριάμ! Η Παναΐα, εξάλλου, όπως έλεγε
και η Λωξάντρα, δεν αφήνει ποτέ εκείνους
που την πιστεύουν. Είναι για τον άνθρωπο
ο μεγάλος γιατρός, ο φίλος, ο σύμβουλος!
Πηγή
-Αναμνήσεις Κωνσταντινούπολης
-www.ec-patr.org
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Lavrion Technological Cultural Park
22 Μαρτίου 2018 ·

Γιατί καθυστερεί το Έργο
Απορρύπανσης του κτιρίου
Κονοφάγου;

Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία από το κτίριο Κονοφάγου είναι
γνωστοί τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και
στην Πολιτεία. Μάλιστα, στο αφιέρωμα «Η
Συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Λαύριο του 21ου αιώνα», που
εξέδωσε το ΕΜΠ το 2015, με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης 150 χρόνων της πόλης,
αναφέρεται ως ένα στρατηγικής σημασίας
περιβαλλοντικό πρόβλημα για όλη την περιοχή (Δ. Καλιαμπάκος, Στρατηγική αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού προβλήματος
του Λαυρίου). Πολυάριθμες δε υπήρξαν και
οι ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για το
πρόβλημα.
Γιατί, όμως καθυστερεί, 10 ολόκληρα χρόνια μετά τη διάγνωση ενός τόσο σημαντικού προβλήματος η αντιμετώπισή του; Και
που βρισκόμαστε σήμερα;
Συνοπτικό ιστορικό
Εδώ και δεκαετίες ήταν γνωστό το πρόβλημα της ρύπανσης του κτιρίου Κονοφάγου,
μιας που αυτό αποτελούσε το κτίριο-φίλτρο
των επικίνδυνων αερίων της μεταλλουργικής δραστηριότητας. Η ακριβής διάσταση
του προβλήματος όμως, δόθηκε το 2008,
όταν ομάδα ερευνητών του ΕΜΠ, με επικεφαλής τον καθηγητή Δ. Καλιαμπάκο, μπήκε
στο κτίριο, έκανε συστηματική δειγματοληψία και διαπίστωσε τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης, αλλά και ευστάθειας, που
καθιστούσαν την περίπτωση όχι μόνο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά και

πρόβλημα δημόσιας ασφάλειας.
Από τότε ξεκινά η σκληρή μάχη για το έργο
αποκατάστασης του Κτιρίου Κονοφάγου, οι
σημαντικότεροι σταθμοί της οποίας δίνονται συνοπτικά παρακάτω:
• Τον Δεκέμβριο του 2008, ολοκληρώθηκε
από τη ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, παραδόθηκε και εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝ η
«Προμελέτη απορρύπανσης- αποκατάστασης Κτιρίου Κονοφάγου στο Τεχνολογικό
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.)»
• Το 2011, μετά από συντονισμένες ενέργειες ΕΜΠ και ΕΑΔΠ-ΕΜΠ, κατατέθηκε πρόταση με αντικείμενο την α) Απορρύπανση
– Αποκατάσταση Κτιρίου «Κονοφάγος» και
β) τη Συλλογή, Μεταφορά και Αποθήκευση
Επικίνδυνων Αποβλήτων στον ειδικά διαμορφωμένο Υπόγειο Χώρο του Τ.Π.Π.Λ.
• Το 2012, έργο εντάχθηκε με την 3737/1043/
A2/12-7-2012 απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, με το σύστημα
«Μελέτη-Κατασκευή» και προϋπολογισμό
1.600.000€, έναν προϋπολογισμό ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών του έργου,
λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας
και του ειδικού χαρακτήρα του.
• Τον Ιούνιο του 2013, το έργο δημοπρατήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΜΠ. Ο
διαγωνισμός κατέστη άγονος, εξαιτίας της
μη προσέλευσης υποψηφίων αναδόχων.
• Τον Φεβρουάριο του 2014 o διαγωνισμός
επαναλαμβάνεται, υποχρεωτικά από τον
νόμο. Για τον ίδιο λόγο κατέστη, επίσης,
άγονος.
• Κατά τα έτη 2014-2015, η ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, ως
κύριος του έργου, κάνει συνεχείς ενέργειες
για την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του έργου (2.500.000 €) και την ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ. Με συνεχείς επιστολές (2913/239/7-3-2014, 3699/4-4-2014,
3761/8-7-2014, 3808/11-9-2014, 3818/309-2014, 3855/15-12-2014) και συναντήσεις
της η ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ προσπαθεί να μην μπει
το έργο σε δεύτερη προτεραιότητα σε μια
εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία. Μάλιστα με
την 3907/6-4-2015 επιστολή της, απευθύνεται στον Πρύτανη του ΕΜΠ, στο Δήμαρχο
Λαυρεωτικής, στα Υπουργεία Οικονομίας,
Υποδομών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στην Περιφέρεια Αττικής, στον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, προκειμένου
να τονίσει για μία ακόμη φορά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του Έργου. Ο Πρύτανης
του Ε.Μ.Π. και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής,
αφού παρέλαβαν την ως άνω επιστολή,
απέστειλαν επιστολές (28/04/2015 και
6582-7/4/15) προς τη ΓΓΒ, ζητώντας, επίσης, την άμεση ένταξη του Έργου στο ΕΣΠΑ
2014-2020.
• Αφού ξεπεράστηκαν απίθανα γραφειοκρατικά κωλύματα (όπως για παράδειγμα
το ερώτημα αν το έργο “υπονομεύει τον
υγιή ανταγωνισμό”!) το έργο εντάχθηκε,
μετά από πρόσκληση των αρμοδίων Υπηρεσιών (25/4/2016) και κατάθεση Πρότασης (16/6/2016), προς χρηματοδότηση
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στις
20/1/2017 με προϋπολογισμό 2.500.000€,
ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου.
Που βρισκόμαστε σήμερα;
Σήμερα, 14 ολόκληρους μήνες μετά την
ένταξη του έργου, η διενέργεια του διαγωνισμού και η δημοπράτηση του Έργου είναι
ακόμη αδύνατη, λόγω προβλημάτων που
προκύπτουν από την ψήφιση του νέου νό-

μου περί Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016). Πιο συγκεκριμένα,
με δεδομένο ότι η δημοπράτηση του έργου προβλέπεται να
πραγματοποιηθεί με το σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή» (πλέον
ονομάζεται «Σύστημα με Αξιολόγηση Μελέτης»), τα μέλη της
Επιτροπής του Διαγωνισμού θα πρέπει να επιλεγούν μέσα από
ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο, όπως ορίζει η περ. η, της παρ.8
του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Δυστυχώς, μέχρι να τεθεί
σε πλήρη λειτουργία το ηλεκτρονικό μητρώο, το Ε.Μ.Π. και η
ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ δεν δύνανται να δημοπρατήσουν το Έργο (αρ. 376
παρ. 10/Ν.4416/2016).
Για να φτάσουμε μέχρις εδώ η ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ και το ΕΜΠ έχουμε
δώσει σκληρό αγώνα. Όχι μόνοι μας. Η βοήθεια πολιτικών και
κοινωνικών παραγόντων (πού όταν τα καταφέρουμε θα αναγνωρίσουμε και επωνύμως τη συμβολή τους) και, κυρίως, η
στήριξη των πολιτών του Λαυρίου ήταν πολύτιμη. Αλλά, σήμερα η αγωνία να γίνει - επιτέλους- το έργο, κυριαρχεί. Στη φάση
αυτή, δεν έχουμε παρά να καλέσουμε, για μια ακόμη φορά,
όλους όσους αναγνωρίζουν την κρισιμότητα του προβλήματος
να συμπαραταχθούν, ώστε η Πολιτεία να λύσει ΑΜΕΣΑ τα προβλήματα που εμποδίζουν την εκτέλεση του Έργου.
Με την ευκαιρία, για μια ακόμη φορά, δηλώνουμε ότι ο ειδικός Υπόγειος Χώρος στο ΤΠΠΛ είναι κατασκευασμένος για να
φιλοξενήσει αποκλειστικά και μόνο τα επικίνδυνα απορρίμματα που υπάρχουν εντός του Πάρκου. Άλλωστε, εκτός από
τον «λόγο τιμής», με τον οποίο οι άνθρωποι του ΕΜΠ έχουν
δεσμευτεί, αυτό αναφέρεται ρητά και στη Μελέτη του Έργου.
Εξάλλου, και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του χώρου δεν
επιτρέπουν κάτι διαφορετικό. Άρα, το μόνο θέμα, τώρα, είναι
να ολοκληρωθεί με την αποκατάσταση του κτιρίου Κονοφάγου
η γιγαντιαία προσπάθεια της απορρύπανσης που ξεκίνησε πριν
από 15 χρόνια.
πηγή:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1726404357421189&id=617
224308339205&__tn__=K-R
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‘’Η κατάρρευση της Πατρίδας μας ήταν σχεδιασμένη’’
Του Σεβ. Μητροπολίτη Σιατίστης κ. Παύλου, εκοιμήθη 13 Ιανουαρίου 2019
πηγή: Romfea.gr 29 Φεβρουαρίου 2016

Δέν ξέρω ἐάν ἐδῶ πού φτάσαμε ὑπάρχει ἐλπίδα
καί ἔξοδος ἀπό τή δύσκολη ὥρα πού περνᾶμε.
Ἐάν ὑπάρχει ὅμως ἕνα ἐνδεχόμενο ἐλπίδας,
αὐτό μόνο ἀπό τό λαό μπορεῖ νά προέλθει, ἐάν
μπορέσει νά συνετισθεῖ, ἐάν μπορέσει νά μετανοήσει, ἐάν μπορέσει νά ἀναλάβει τίς εὐθῦνες
του...
...Οἱ ἐξουσίες στάθηκαν ἀδύνατες, γιατί ὑπῆρξαν
λίγες σέ ποιότητα. Οἱ κατά καιρούς ἐξουσίες πού
κυβέρνησαν αὐτό τόν τόπο, στάθηκαν ἀνίκανες
καί ἕνα καθαρό μάτι διαβλέπει ὅτι δέν ἔχουν
πλέον τήν δυνατότητα νά βοηθήσουν τήν Πατρίδα. Ἐάν μποροῦσαν θά τό εἶχαν κάνει...
...Ἐκμεταλλεύθηκαν τά ἀνθρώπινα πάθη μέ
στόχο νά ἐκμαυλίσουν συνειδητά τόν λαό. Μέ
ὑποταγμένα στήν ἐξουσία τά τηλεοπτικά κανάλια διαμόρφωσαν τίς εἰδήσεις διά νά διαφθείρουν τόν λαό καί νά κλονίσουν συνειδήσεις
ὥστε κάποτε νά μποροῦν νά τοῦ πετάξουν στά
μοῦτρα τό «μαζί τά φάγαμε»....
...Ὁ λαός διαβρωμένος ἔγινε αἰχμάλωτος τοῦ
δικοῦ του ὁράματος, αὐτοῦ πού τοῦ καλλιέργησαν καί τώρα κάποιοι ἔχουν τήν ἐλπίδα ὅτι
θά ξανάρθουν ἐκεῖνες οἱ «καλές ἡμέρες» τῆς
καλοπέρασης καί κανείς ἀπό τούς πολιτικούς
δέν ἔχει τό θάρρος νά τούς πεῖ ὅτι αὐτές δέν θά
ξανάρθουν, γιατί ἦταν μέρες ἀνομίας, καί δέν
πρέπει νά ξανάρθουν...
...Ὁ καταναλωτισμός ἔγινε ὅραμα ζωῆς. Μέ κάθε
τρόπο οἱ Ἕλληνες ὠθοῦντο πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Δάνειο γιά διακοπές, δάνειο γιά Χριστούγεννα σέ ἐξωτικούς προορισμούς, δάνεια,
δάνεια, δάνεια. Οἱ ἐξουσίες δέν γνώριζαν ποῦ
πήγαινε αὐτή ἡ ἱστορία; Ἄν γνώριζαν ἔχουν τήν
πρώτη εὐθύνη καί πρέπει νά ἀναζητηθεῖ. Ἐάν
δέν γνώριζαν ἦταν ἔνοχοι γιά λόγους βλακείας.
Ἤξεραν ὅμως τά πάντα...
...Ἡ εὐθύνη τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐξουσίας γιά τήν
καθυστέρηση σ’αὐτό τόν τόπο σέ νευραλγικούς
τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς εἶναι καί μεγάλη καί
ἐγκληματική...
...Ἡ κατάσταση καί τό κατάντημα τῆς δημόσιας
ὑγείας, τῆς δημόσιας Παιδείας, τῆς διεφθαρμένης διοίκησης καί τόσοι ἄλλοι τομεῖς, ὀφείλουν
τήν ὑπανάπτυξη τους στούς ἀνθρώπους τῆς
ἐξουσίας....
...Αὐτούς δέν τούς ἔνοιαξε ἡ Πατρίδα τούς
ἔνοιαζε μόνο ἡ ἐξουσία. Δέν τούς ἔνοιαζε οὔτε
κἄν τό κόμμα τους, πού γι’αὐτούς ἦταν μέσο
προσωπικοῦ πλουτισμοῦ καί μέσο διατήρησης
τῆς ἐξουσίας. Πόσοι καί πόσο κατάλαβαν αὐτό
τόν τόπο, τήν ἱστορία του καί τήν παράδοσή
του;
...Εὔκολοι σέ δεκάρικους λόγους, θεώρησαν
ὡς πολιτική τοποθέτηση καί πολιτικό διάλογο
τά διάφορα σλόγκαν μέ τά ὁποῖα νόμιζαν ὅτι
ἀσκοῦν πολιτική. Τό πρῶτο μνημόνιο εἶχε 234
σελίδες...
...Τό ὑπέγραψαν ὅλοι, χωρίς κανείς νά τό διαβάσει. Τό ὑπέγραψαν μέσα σέ τρεῖς ὧρες, χωρίς
νά ξέρουν τί ὑπογράφουν. Ὑψηλόβαθμα στελέχη ἐπισκέπτονται ξένους ὀργανισμούς γιά νά
ὑπερασπίσουν ὑποτίθεται τά συμφέροντα τῆς
Πατρίδας καί οἱ συνομιλητές τους δέν μποροῦν
νά καταλάβουν γιατί ἀκριβῶς πῆγαν καί τί
ἀκριβῶς ἤθελαν...
...Αὐτό εἶναι τό ἐπἰπεδο τους, τῶν περισσοτέρων τουλάχιστον. Γιατί ἄν αὐτοί πού πηγαίνουν
ἔχουν «τέτοιες» ἱκανότητες, μπορεῖτε νά καταλάβετε πόσες ἔχουν αὐτοί πού τούς στέλνουν...
...Ἡ ἀνικανότητα, ἀλλά καί ἡ ἰδιοτέλεια
τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐξουσίας φαίνεται στήν
ἀνικανότητα ἤ τήν ἄρνηση τους νά συναινέσουν
σέ ἕνα κοινό τόπο, σέ μιά κοινή συνισταμένη,

γιά σοβαρά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τούς
ἀνθρώπους. Ἔτσι ἄν μιά Κυβέρνηση πάρει μιά
νομοθετική πρωτοβουλία π.χ. γιά τήν Παιδεία,
ἡ ἀντιπολίτευση θά ἀντιδράσει καί θά καταψηφίσει...
...Θά ξεσηκώσει ὀργανωμένες ὁμάδες γιά νά
ματαιώσει τά πάντα. Ἐάν ἡ ἀντιπολίτευση αὐτή
γίνει αὕριο Κυβέρνηση καί πάρει γιά τό ἴδιο
θέμα τήν ἴδια ἀκριβῶς ἤ περίπου πρωτοβουλία,
ἡ νέα ἀντιπολίτευση θά καταψηφίσει αὐτό πού
ὡς Κυβέρνηση θέλησε νά ψηφίσει. Γιατί νά τό
κάνει ὁ ἅλλος καί νά μήν τό κάνουμε ἐμεῖς; Δέν
μπόρεσαν ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων νά κάνουν κάτι μαζί. Αὐτό τό ὀνομάζουν πολιτική...
...Ἀλλά αὐτή ἡ συμπεριφορά πού εἶναι σχεδόν
πάντα ἡ ἴδια στίς ἐναλλασσόμενες ἐξουσίες
δείχνει τήν ἀληθινή ποιότητά τους καί τό ποιοί
εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τό κατάντημα τῆς Πατρίδος...
...Ἕνα ἄλλο κλασικό παράδειγμα τῆς ἀνίκανης
ἐξουσίας εἶναι αὐτό πού ζοῦμε αὐτές τίς ἡμέρες
μέ τούς ἀγρότες. Σχεδόν κάθε χρόνο ἔχουμε
καταλήψεις δρόμων. Πρίν ἡ σημερινή ἐξουσία
γίνει κυβέρνηση ἔτρεχε στά μπλόκα γιά νά στηρίξει τά αἰτήματα τῶν ἀγροτῶν. Τότε εἶχαν δίκαιο καί μόνο ἐφέτος ἔχουν ἄδικο; Κάποιοι λένε
ὅτι ἔχουν μέν δίκαιο, ἀλλά οἱ συνθῆκες εἶναι
δύσκολες...
...Πρίν δύο χρόνια δέν ἦταν καί μόνον τώρα
ἔγιναν; Ἔχουν δίκαιο οἱ ἀγρότες;Ἐάν ναί νά τό
παραδεχθοῦν ὅλοι. Ἐάν ἔχουν ἄδικο ἤ εἶναι
ὑπερβολικοί νά τούς τό ποῦν ΟΛΟΙ, διαφορετικά εἶναι ἀνεύθυνοι...
...Ἔπειτα ἀπό τόσες ἡμέρες πού ἡ χώρα παρουσιάζει παράλυση, ἡ ἐξουσία καί τώρα καί στό
παρελθόν κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Γιατί
ἔπρεπε νά ρεζιλεύεται ἔτσι ἡ Πατρίδα μας;Δέν
μποροῦσαν ἀπό τήν ἀρχή νά διαλεχθοῦν
μέ εὐθύνη, νά τοποθετηθοῦν ὅλοι καί νά
ἀποφύγουμε κάθε λίγo καί λιγάκι αὐτό τό μπάχαλο; Αὐτό λέγεται ὑπεύθυνη διακυβέρνηση τῆς
χώρας ἀπό ὅλες τίς ἐξουσίες πού πέρασαν;...
...Ἡ ἐξουσία κατέστρεψε αὐτό τόν τόπο, τόν
λεηλάτησε γιά πάρτη της, τόν διέφθειρε
ἐκμεταλλευόμενη τά πάθη τῶν ἀνθρώπων,
τόν δίχασε καί ἔστρεψε τόν ἕνα μετά τόν ἄλλο,
ἔστρεψε τήν μία ὁμάδα ἐναντίον τῆς ἄλλης.
Σήμερα ἡ ὑπενθύμιση τῶν μπλέ, πράσινων καί
κόκκινων καφενείων τοῦ παρελθόντος μόνο
ντροπή μπορεῖ νά προκαλέσει σέ κάθε νοήμονα
ἄνθρωπο...
...Ὄργανο στά χέρια ξένων προσπάθησε νά
καταστρέψει τήν γλῶσσα, τήν ἱστορία, τήν πίστη στόν Θεό, μέ στόχο τήν ἐξουδένωση καί
τήν πλήρη ὑποταγή τοῦ λαοῦ, αἰχμάλωτου
ἀπατηλῶν ὀνείρων καί ψεύτικων ὑποσχέσεων.
Καμιά ἐξουσία δέν εἶπε ποτέ τήν ἀλήθεια στόν
λαό.Τήν λύση πού ὑπῆρχε δέν τήν εἶπε κανείς
στόν λαό γιατί δέν συνέφερε τίς ἐξουσίες...
...Ἡ λύση δέν θά ἔλθει ἀπό καμμία ἀπό τίς συνηθισμένες ἐξουσίες. Ἡ λύση θά προέλθει ἀπό
τόν λαό, ὅταν πρῶτα συνειδητοποιήσει τίς δικές του τεράστιες εὐθύνες, ὅταν καταλάβει ὅτι
ἔχει καί ἐκεῖνος εὐθύνη γιά τό σημερινό κατάντημα του...
...Ὅταν καταλάβει ὅτι καμμία λύση δέν θά
εἶναι ἀνώδυνη πλέον. Ὅταν ἀποφασίσει νά
λειτουργήσει ἑνωτικά καί ὄχι διασπαστικά.
Ὅταν ἀποφασίσει νά γονατίσει ὁλόκληρος, γιά
νά γίνει ὁ καθένας ἀλληλέγγυος μέ τόν ἄλλο.
Τέλος ὅταν ἀποφασίσει ἐθελούσια καί ὄχι
ἀναγκαστικά νά δυσκολευτεῖ, γιά νά σηκωθεῖ
καί πάλι ὁλόκληρος...

11

1. IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019/1/89

«Τα μπρος πίσω το όνειρο της Αμερικής,
κλείστηκε στο καβούκι του σαν κόχυλας.
Βυθιζόταν, όλο και βυθιζόταν στη βαθιά
λεκάνη της Μεσογείου κι εκεί στην αντίπερα ανατολική όχθη βούλιαξε οριστικά,
καταμεσής του Αιγαίου, ανάμεσα Σύρο
και Τζια. Έμεινε στον βυθό τούτης της κλειστής θάλασσας να γειτονεύει με ναυάγια
εποχών κι ακόμη δεν εντοπίστηκε από
τους βουτηχτάδες της ενάλιας αρχαιολογίας, ενώ κάποια τυχερά βρήκαν τη θέση
τους στο φως.»
(Από ανέκδοτο κείμενό μου, χωρίς τίτλο
ακόμη).
Γράφοντας βυθίστηκα με τις σκέψεις στη
«Mare Magnum», τη «Mare nostrum»,
«Mare
Mediterraneum» ,
«Mare
Internum» και στην αναζήτηση της ιδιότυπης ιστορίας της. Θυμήθηκα διαβάσματα,
γραψίματα, επιλογές, μοιράσματα για τη
μεγάλη περιβαλλοντική γιορτή «Ελλάδα, η
κυρά της θάλασσας» κάποτε, τότε. Και μέτρησα έναν απέραντο κόσμο ολόγυρα της
κλειστής θάλασσας από «Μεσογειακούς
λαούς», που δικαιούνται έναν χαρακτηρισμό γεμάτο φως, αλμύρα, κυματισμούς,
έναν προσδιορισμό, που χαρίζει στους
λαούς προνόμια χάρη στις γεωγραφικές
του συντεταγμένες, λαούς που «χόρευαν»
σε ποικίλους ρυθμούς ανέκαθεν γύρω τριγύρω στη «Μεγάλη Θάλασσα» σαν τους
Ινδιάνους γύρω από τη φωτιά.
«Οι θαλασσινοί λένε πως για να τα πας

καλά με τη θάλασσα, πρέ- Μες στη Μεσόγειο
των Cinque Terre στη
πει να πας με τα νερά της. Βάντα Παπαΐωάννου-Βουτσά
γενοβέζικη Ριβιέρα·
Αλλιώς η Μεσόγειος θα
στην
Προβηγκία και
Ιστορικός/Εκπαιδευτικός
μας πνίξει. Ήδη αρχίζει να
στην Ελλάδα τινάζουν
αφρίζει. Αλλά οι πολλοί “δεν ακούουν την τα δέντρα για να πέσουν οι ελιές· στην
βοήν των πλησιαζόντων γεγονότων”, όπως ήρεμη λιμνοθάλασσα της Βενετίας ή στα
λέει ένας μεγάλος μεσογειακός ποιητής, ο κανάλια της Τζέρμπα οι ψαράδες τραβούν
Αλεξανδρινός Κωνσταντίνος Καβάφης» τα δίχτυα τους· οι ξυλουργοί κατασκευάεπεσήμανε ο αείμνηστος ιστορικός Σα- ζουν βάρκες ίδιες με κείνες του χθες... Και
ράντος Καργάκος στην ιστορική και γεω- για μια ακόμη φορά κοιτάζοντάς τους βριπολιτική μελέτη του «Μεσόγειος, Η υγρή σκόμαστε εκτός χρόνου.
μοίρα της Ελλάδος και της Κύπρου».
Το ταξίδι στη Μεσόγειο είναι μια συνάΧορταστικές είναι και οι περιγραφές στην ντηση με πράγματα πολύ παλιά, που
πρώτη πλήρη ιστορική μελέτη για τη δια- είναι όμως ακόμη ζωντανά και συνυπάρχρονική περιπέτεια των λαών της Μεσο- χουν με το υπερ-μοντέρνο, μια διείσδυση
γείου «Η μεγάλη θάλασσα» του καθηγητή στον αρχαϊσμό των νησιωτικών κόσμων,
Μεσογειακής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο το ξάφνισμα μπροστά στην εξαιρετική
του Κέιμπριτζ Ντέιβιντ Αμπουλάφια, ο νεότητα πόλεων πολύ παλιών που παραοποίος ζωντανεύει πάθη και μνήμες των μένουν ανοιχτές σ’ όλους τους ανέμους
λαών, που ανέπνευσαν την αλμύρα της του πολιτισμού και του κέρδους και που
γεννήτρας των πολιτισμών. Ο ταλαντούχος εδώ και αιώνες ελέγχουν και απομυζούν
συγγραφέας σε αυτό το βιβλίο χαρτογρα- τη θάλασσα».
φεί τον τρόπο με τον οποίο η Μεσόγειος Κι ο Αλμπέρ Καμί στα «Σημειωματάρια»
έγινε «πιθανόν ο πιο κατάλληλος χώρος γράφει με δεξιοτεχνία για το μεσογειακό
για αλληλεπίδραση πολιτισμών και λαών φως σαν να μη λησμόνησε ποτέ τη γιορτή
σε ολόκληρο τον πλανήτη».
των αισθήσεων του μεσογειακού καλοκαιΚι άρχισα να καταγράφω χαρακτηρισμούς ριού.
για τη «Μεγάλη Λίμνη», τη Μεσόγειο την Κι επειδή συχνά εν μέσω του θέρους οι
ταξιδιωτική, την εμπορική, την προσφυγι- μελαγχολίες κορυφώνονται ο Γιώργος Σεκή, την πολεμική, την πειρατική, την τουρι- φέρης σχολιάζει: «Κι όλα έγιναν σκότος»,
στική, τη σεισμογενή, τη θάλασσα της ρύ- στην εισαγωγή του στη μετάφραση της
πανσης, των διασταυρούμενων κρατικών Αποκαλύψεως του Ιωάννη, καθώς αντιενδιαφερόντων, των ναυαγίων, το μεγάλο κρίζει τον εκτυφλωτικό ήλιο να ανατέλλει
σταυροδρόμι του κόσμου, της μουσικής πάνω από την Πάτμο.
και των αρωμάτων, των γεύσεων και των Ατελείωτες οι λογοτεχνικές δημιουργίες,
χρωμάτων, μια θάλασσα σε κατάσταση πεζογραφήματα και ποίηση, για τη Μεσόπολιορκίας πάντοτε…
γειο από τις χώρες που την αγγίζουν και
Κι όμως ο Φερνάν Μπροντέλ έγραφε τον όχι μόνο. Κορυφαίος υμνητής αναπόσπαπροηγούμενο αιώνα για εκείνη τη Μεσό- στα δεμένος με το φως και τη μεσογειαγειο Θάλασσα, τη μαγική, πως:
κή του μαγεία είναι ο Οδυσσέας Ελύτης.
«Τα καράβια αρμενίζουν· τα κύματα επα- Γεωγραφικά ο χώρος στον οποίο ζει και
ναλαμβάνουν το τραγούδι τους· οι αμπε- δημιουργεί ο Ελύτης ευνοεί τον στίχο
λουργοί κατηφορίζουν από τους λόφους του ποιητή. Το αττικό φως, το κύμα του

Αιγαίου, τα νησιά-πατημασιές γίνονται η
κινητήριος δύναμη στη δημιουργία του
δικού του μικρόκοσμου και η αιτία να
δημιουργηθεί ένας ολόκληρος ποιητικός,
εικονοπλαστικός πολιτισμός. Η Ελλάδα,
τόπος καταγωγής του ποιητή, τον βοηθά
να απορροφά και να διοχετεύει στους στίχους του το φως, αλλά και να «ξεχνιέται
ολημερίς πίνοντας ήλιο κορινθιακό».
Η Μεσόγειος θάλασσα είναι ένα θέμα μελέτης ανεξάντλητο για τη Λογοτεχνία, την
Ιστορία, την Αρχαιολογία, το Περιβάλλον,
κυρίως για το τελευταίο, μια και η ρύπανση που δέχεται έχει ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια κατά πολύ και ο κίνδυνος που
απειλεί ανθρώπους και οικοσυστήματα
δε θα είναι αναστρέψιμος. Ο βυθός της
Μεσογείου είναι ένα απέραντο εκθετήριο
και «τα ναυάγια είναι σαν βιβλία, κάθε
πλοίο είναι μια ξεχωριστή σελίδα» με «το
ναυάγιο των Αντικυθήρων να αποτελεί
μια εγκυκλοπαίδεια με πολλούς τόμους»,
όπως παρατηρεί η δρ Αγγελική Σίμωσι,
προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Μόνο αυτά τα σάπια πλεούμενα με τα
δεκάδες τρομαγμένα μάτια, που έψαχναν
πατρίδα και τα κατάπιε αύτανδρα το κύμα
δε θα αφήσουν κανένα ίχνος της πολιτισμένης εποχής μας, ίσως καμιά πλαστική
κούκλα μόνο.
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ΦΩΣ ΣΤΗ ΒΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Γράφει
η Αθηνά Γ. Αναστασίου
Δικηγόρος
akalivia@yahoo.gr

Τελικά είναι πολύ αστείο και
συνάμα θλιβερό, αυτοί που το 1992

συμμετείχαν, ως οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, στα
συλλαλητήρια για το «Σλαβομακεδονία»,
να κουνούν το δάχτυλο και να αποκαλούν
(το με επιείκεια) «μπατριώτες»
Γράφει
(και το ακραίο) «φασίστες», τους
o Mανώλης Μπίστας
συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια του 2018-2019 για το «Βόρειος Μακεδονία». Θλιβερό
κι αστείο είναι βέβαια το να φωνάζουν και να αποκαλούν
προδότες τους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που επέτρεψαν
δια πράξεως (ψήφος) ή παραλείψεως (αποχή) να αναλάβει
την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα από τα «ποιοτικά» χαρακτηριστικά της αριστεράς, είναι ο διεθνισμός, οπότε, λίγο «αργά για
δάκρυα» διότι «ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου». Ενοχλητικός (τουλάχιστον) είναι
επίσης κι αυτός ο ελιτίστικος τρόπος συμπεριφοράς των
παραδοσιακών αριστερών, η «αλήθεια της αριστεράς» η
οποία δεν επιδέχεται καμίας κριτικής ή αμφισβήτησης περί
λάθους, κάτι σαν το περιβόητο «αλάθητο».Με αυτά και τ’
άλλα ο διχασμός είναι διάχυτος πια στην κοινωνία μας, ίσως
μεγαλύτερος κι από αυτόν της δεκαετίας του ’80. Σκέφτομαι
λοιπόν ότι ο ένας μου παππούς έζησε τον «εμφύλιο» Βενιζελικών - βασιλοφρόνων, ο άλλος τον εμφύλιο. Ο πατέρας μου
έζησε τον «εμφύλιο» Καραμανλικών – Παπαντρεικών. Εγώ
ζω (από το 1980) τον «εμφύλιο» Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ (με το αποχωρούν κομμάτι του τελευταίου να «σχηματίζει» το ΣΥΡΙΖΑ). Αν
είχα παιδιά, είμαι σίγουρος ότι θα ζούσαν κι αυτά κάποιον
«εμφύλιο»… «DNA» λέγεται ….
Σε μερικά φανάρια υπάρχει για τους πεζούς
ένα κουμπί που γράφει ``ΠΕΖΟΙ ΠΑΤΗΣΤΕ
ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ
γράφει ο
ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ Κυριάκος Δεληγιάννης
ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΕΡΑΣΕΤΕ``,

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στο οδόστρωμα για τα οχήματα που πρόκειται να στρίψουν από ένα φανάρι.
``Ψιλό-βυθυσμένο`` καλώδιο ενεργοποιεί το φανάρι ηλεκτρομαγνητικά, με το που θα φθάσει ένα όχημα με σκοπό να στρίψει. Αν μερικές φορές περιμένετε στον φωτεινό σηματοδότη
και αργεί το φανάρι να γίνει πράσινο, ίσως να έχετε σταματήσει πολύ πίσω- από την κάθετη γραμμή διακοπή πορείας- και
δεν έχει πάρει εντολή το έξυπνο σύστημα να ενεργοποιηθεί.
Σταματάμε στο ύψος της άσπρης γραμμής προ του φωτεινού
σηματοδότη, και όχι πιο πίσω. Λάθος να σταματάμε και πιο
μπροστά, γιατί δεν θα βλέπουμε την αλλαγή από Κόκκινο σε
Πράσινο, και δυσκολεύουμε την διέλευση των πεζών.
Σεβασμός σε όλους τους χρήστες του δρόμου, σε οδηγούς,
πεζούς, δικυκλιστές, και φυσικά στους τετράποδους φίλους
μας.

Παρακολουθούμε «με
κομμένη την ανάσα» ή «πέφτοντας από
τα σύννεφα» τα αυξανόμενα περιστατικά
βίας μεταξύ των ανηλίκων, που οδηγούν
σε ευρεία παραβατικότητα και την εν συνεχεία σωφρονιστική επέμβαση βελτίωσης
των συμπεριφορών ή και των χαρακτήρων,
ή σε περίπτωση αποτυχίας, στην περιθωριοποίηση και στην οριστική απένταξη από
τις υγιείς κοινωνικές δομές εκπαίδευσης,
κοινωνικής ένταξης και εργασίας του παραβάτη, που κάποτε ενηλικιώνεται.
Αν όντως κοβόταν η ανάσα μας ή πέφταμε
τόσο συχνά από τα σύννεφα, όσες φορές
το λέμε, κάτι βεβαίως θα άλλαζε. Αλλά
όλες οι αντιδράσεις μας, κρατούν όσο και
τα δελτία ειδήσεων. Στη συνέχεια κάτι
άλλο θα μας απασχολήσει, πιο ευχάριστο,
πιο εύπεπτο, πιο «δικό» μας.
Η βία μεταδίδεται, εκπαιδεύει τρυφερές
ψυχές, ταξιδεύει παντού, έρχεται δίπλα
μας, στην πόρτα μας, σε εμάς τους ίδιους,
καλλιεργείται ως τρόπος ζωής σε όλα τα
επίπεδά της.
Τι μπορεί να γίνει, ή τι μπορεί να γίνει πιο
σωστά;
Στην παιδεία μας πρέπει να συμπεριληφθεί
η έκφραση των παιδιών μέσω της τέχνης, με
θέατρο, ζωγραφική, μουσική, φωτογραφία,
με όλες τις γνωστές τέχνες, με σκοπό την
ανάδειξη όχι των «ταλέντων» μέσα σε μία
ομάδα, αλλά την ανάδειξη του ταλέντου
ενός εκάστου.
Δεν υπάρχει παιδί χωρίς κάποια κλίση,
κάποιο ταλέντο, κάποια μοναδικότητα
έκφρασης, που να το χαρακτηρίζει.
Η ανάδειξη των προσωπικών κλίσεων
του καθενός, καλύπτει την ανάγκη
επιδοκιμασίας, βράβευσης, ανάδειξης,
που μπορεί να λείπουν παντελώς από το
οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, ενώ
το σχολείο μπορεί να είναι ο φιλικός χώρος
δημιουργίας, μέσω του οποίου το ίδιο το
παιδί θα επιχειρήσει να βελτιώσει,κατά
τις δυνάμεις του, το οικογενειακό του
περιβάλλον, με όσα μαθαίνει στο σχολείο
του.
Τα παιδιά συχνά εκπαιδεύουν τους γονείς,
τους κοινωνικοποιούν, μέσω του σχολικού
τους περιβάλλοντος.
Και αυτή η προσπάθεια όμως, χτίζει
σιγά-σιγά μία προσωπικότητα, που
φτιάχνοντας τον εαυτό της, αλλάζει
και το όλο περιβάλλον της προς το
καλλίτερο. Διότι το παιδί διακρίνει την
ποιότητα και αναγνωρίζει το έλλειμμά
της στο περιβάλλον του και προσπαθεί
να την προτείνει ή μεγαλώνοντας να την
καλλιεργήσει και να την διδάξει.
Η ένταξη του ανηλίκου σε μία ομάδα
ομοίων, ευγενών ενδιαφερόντων, ενισχύει
τους δεσμούς μεταξύ των μελών της,
στοχεύοντας στην ανάδειξη της καλής
τους πλευράς, μέσω της φιλίας και της
συνεργασίας, ώστε αυτή η καλή πλευρά να
υπερισχύσει κάθε άλλης αρνητικής για την
εξέλιξή του.
«Στο σήμερα», η εξέλιξη του διαδικτύου
μάς εκπαιδεύει στη μοναχικότητα, με

τα μέσα και τις ομάδες «κοινωνικής
δικτύωσης», στις οποίες μετέχουν μετά
πάθους οι γονείς, και τα παιδιά εθίζονται
σ΄ αυτά από μικρή ηλικία, με συμμετοχή
σε ομάδες, που μόνο κοινωνικές δεν είναι.
Αντίθετα,
αυτές
καλλιεργούν
την
επιθετικότητα, την επιβολή, την εξάρτηση,
την ωραιοπάθεια, την κατάργηση της
ιδιωτικότητας.
Και ζούμε το παράλογο, να ενοχλούμεθα
σφοδρά,
εάν χτυπήσει το κουδούνι
απρόσκλητα ένας φίλος μας
«για
μία καλημέρα», ενώ από την άλλη,
αναρτούμε εκούσια και αβίαστα στα μέσα,
φωτογραφίες της προσωπικής μας ζωής
και του προσωπικού μας χώρου!
«Φίλοι» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ακόμη κι αν σε γνωρίζουν προσωπικά, δεν
σε καλημερίζουν, αντίθετα σε αποφεύγουν
στην διά ζώσης συνάντηση!
Η προσπάθεια ένταξης ενός ατόμου σε
πραγματικές ομάδες κοινωνικής επαφής
στην εποχή μας γίνεται παράλληλα με την
υπερβολική χρήση και συμμετοχή στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, διότι η απεξάρτηση
απ΄αυτά είναι πολύ δύσκολη, έως αδύνατη,
κάποιες φορές μάλιστα χρήζει κατάλληλης
θεραπευτικής, επιστημονικής επέμβασης.
Αυτά που κάποτε γίνονταν στη ζωή μας
φυσικά, τώρα είναι ένα ζητούμενο, ένα
«πρόβλημα», για μικρούς και για μεγάλους.
Η πραγματική ζωή έγινε πρόβλημα,
ενώ η διαδικτυακή ζωή «τρέχει» με
φυσικότητα.
Η έλλειψη χρόνου των γονέων για τα
παιδιά τους και γενικότερα για το σπίτι
τους, ή ο πολύς ανεκμετάλλευτος χρόνος
λόγω της ανεργίας, που έχει άσχημα
επακόλουθα στην οικογένεια, ο ιδιωτικός
τομέας εργασίας που καθηλώνει τον ένα
γονέα ή και τους δύο γονείς μερόνυχτα
στην εργασία τους, δημιουργεί στο παιδί
το συναίσθημα ότι περνά απαρατήρητο,
για τις ανάγκες, που εκείνο αξιολογεί ότι
έχει.
Γιαγιάδες ή τρίτα πρόσωπα που καλούνται
έναντι αμοιβής να αναπληρώσουν το κενό,
δίνουν πολλά και ενδεχομένως αντιφατικά
μηνύματα στο παιδί. Ποιούς κανόνες να
ακολουθήσει, τι τελικά από όλα ισχύει;
Επίσης το παιδί καλείται να προσαρμοστεί
σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα:
Σχολείου, φροντιστηρίου, μαθημάτων στο
σπίτι, συνθήκες γυμνα-στηρίου, ποικίλων
δραστηριοτήτων, όπου, αλλού «φαίνεται»,
αλλού είναι «αδύνατο», ή αμέτοχο,
ή νοιώθει παραμελημένο. Πώς να το
διαχειριστεί; Ποιός είναι το πρότυπό του;
Πιο είναι το παράδειγμα για την ζωή του,
ποιός προτάσσεται και πώς αξιολογείται
στην κρίση του, ποιός από όλους και με
ποια κριτήρια υψώνεται στην συνείδησή
του;
Ένας κοινός, ευγενής στόχος ή σκοπός θα
ενώσει με τον ίδιο τρόπο μία ομάδα, και θα
βγεί το παιδί από το «εγώ» της επικράτησης
στους άλλους.
Ο εγωκεντρισμός μας αφορά όλους . Τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλλιεργούν
τον ναρκισσισμό κι αυτός περνά από
τους ενήλικους χρήστες [που είναι και οι
περισσότεροι και οι πλέον φανατικοί] στα
ανήλικα παιδιά.
Ο σεβασμός πρέπει είναι συνολικός,
προς όλα τα έμβια όντα, αλλά και την
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φύση γενικότερα και τα πράγματα που
μας περιβάλλουν, είτε μας ανήκουν
ιδιοκτησιακά, είτε όχι. Ο σεβασμός από τους
ενήλικες στα παιδιά είναι επιβεβλημένος. Ο
ανήλικος, σε σύγκριση με τον ενήλικα, είναι
«μικρός» στο ανάστημα και στην ηλικία,
όχι όμως στην προσωπικότητα και στην
μοναδικότητα της ύπαρξής του.
Ο σεβασμός αφορά και το σώμα και το
πνεύμα, το δικό μας και των άλλων και είναι
μία μορφή ορίων και αυτοπεριορισμών.
Όταν δεν υπάρχει σεβασμός στο παιδί,
αυτό οργίζεται.
Η οργή πηγάζει κι από την αλλαγή θέσης
των άλλων απέναντί του, που την μία «το
σέβονται» και την άλλη όχι. Όταν το παιδί
«ακουμπά», και εμπιστεύεται σκέψεις,
συναισθήματα, όταν «ανοίγεται» σε κάποιο
πρόσωπο, κι αυτό, στη συνέχεια, το αγνοεί,
τότε οργίζεται. Η οργή είναι μαζεμένη
ενέργεια προσπάθειας κατανόησης του
παιδιού από τους άλλους. Ίσως είναι και
μία προσπάθεια να σπάσεις την αδιαφορία
γι΄ αυτό που είσαι, γι΄αυτό που κάνεις.
Η οργή ξεσπά σαν ποτάμι που έχουν κλείσει

ΤΟ ΛΙΚΕΡ 2018

Μάζεψε γύρω της τα πιο φίνα υλικά. Απλωμένα κι αυτά πάνω στο κρύο μάρμαρο της
κουζίνας, ανυπομονούσαν
να ενώσουν τις
ιδιότητες τους
και να δέσουν
αρμονικά την
γεύση, το χρώμα και το άρωμα του λικέρ.Τα
κουκούτσια, είχαν ζυμωθεί μέσα στην μήτρα
του αλκοόλ, είχαν μετατραπεί σε φλογισμένους πυρήνες που ελευθέρωναν άρωμα και
πικράδα. Αφημένα για μέρες στην χειμωνιάτικη λιακάδα μέστωσαν την σάρκα τους που
ακολουθώντας τον δρόμο μιας ανορθόδοξης
θυσίας, γίνονταν η βάση της δημιουργίας.
Φιλήδονα ξύλα κανέλας, μαυριδερά
αρωματικά μοσχοκάρφια, ξύσμα και ζάχαρη έβραζαν αρμονικά, υπομονετικά,
προσδοκώντας να δώσουν στο σιρόπι όψη και χρώμα επιδοκιμασίας, στην
πρώτη απόπειρα γευστικής δοκιμής....
Όλα ήταν έτοιμα, ακολούθησε σχολαστικά,
την συνταγή παρασκευής του λικέρ, που
την είχε βρει στο ίντερνετ. Χωρίς δεύτερη
σκέψη, ένωσε το σιρόπι με το εμπλουτισμένο αλκοόλ, ανακατεύοντας το πάντρεμα.
Ένας κόσμος γεύσης και μυρωδιάς στροβιλιζόταν στο γυάλινο βάζο, σε ένα βαλς ρυθμικό, αέρινο! Ήταν ευχαριστημένη!...η συνταγή πέτυχε...ανυπομονούσε να κρυώσει,
να δοκιμάσει την δημιουργία της, δίνοντας
προκαταρκτικά εύσημα στον εαυτό της.
Την χαρά, την διαδέχτηκε η απογοήτευση, όταν αντίκρισε το θολό χρώμα του
‘ξεκούραστου’ λικέρ, που έρεε ελαφρώς
‘καραμελωμένο στο διάφανο ποτηράκι...
‘Έβρασες το σιρόπι πιο πολύ απ’ ότι έπρεπε!’..της είπε,..’Έπρεπε και να το σουρώσεις,..δεν το λέει στο ίντερνετ;;’...’Μα το
σούρωσα!’,..της απάντησε,...’Ήθελε πολύ
λεπτό σουρωτήρι, ίσως και ύφασμα...ακόμα
και τα πιο φίνα υλικά, αφήνουν κατακάθι!’...
Ένας χρόνος ωρίμανσης Μαρία Γκίνη, στην
υγειά μας!!

την κοίτη του και πολύ γρήγορα γίνεται βία,
στην αρχή λεκτική, ύστερα με χειρονομίες,
απωθήσεις ή σκληρή σωματική επίθεση
στον αδύναμο, που πάντα «την πληρώνει».
Γιατί το παιδί γνωρίζει τη θέση του μέσα
σε κάθε χώρο, και ποιός το υπερασπίζεται
όταν χρειασθεί, όταν του φέρονται άδικα.
Όταν χρειασθεί να υπερασπισθεί το ίδιο τον
εαυτό του, ή έμαθε σωστά τον τρόπο να το
κάνει, ή αυτοσχεδιάζει περνώντας από την
άμυνα στην επίθεση ή επαναλαμβάνει όσα
έχει δεί σε ένα από τα περιβάλλοντα που
ζεί και πράττει και κυρίως στο οικογενειακό
του περιβάλλον.
΄Ακουσα πρόσφατα μία αληθινή και για τον
λόγο αυτό θλιβερή αφήγηση περιστατικού,
σύμφωνα με το οποίο, ο πατέρας
βλασφημούσε τα θεία στο παιδί του κι αυτό
ανταπέδιδε με τα ίδια λόγια στον πατέρα
την κάθε βλασφημία, στον ίδιο τόνο της
φωνής και στο ίδιο με αυτόν ύφος...
Η λύση: υποχρεωτική φοίτηση σε σχολή
γονέων; Ίσως ή σίγουρα ναί;
Η συζήτηση μόλις άρχισε….

ΣΑΝΔΑΛΙΑ

Τα βρήκα τυχαία, καθώς
σκάλιζα το πατάρι. Ένα ζευγάρι σανδάλια. Η μυρωδιά
του δέρματος μαζί με το
γράφει
χρώμα της κλεισούρας ξεη Κατερίνα
Μερκούρη
χείλισαν μεμιάς, σαν το
καϊμάκι του καβουρντισμένου καφέ. Σαν φρεσκο-τριμμένο μπακίρι γυάλισαν οι αναμνήσεις και χύθηκαν
αναίμακτα στην αντίσταση της λήθης.
Τα είχα πάρει στο Μοναστηράκι. Η άχνη
της ώριμης εφηβείας έδινε ραντεβού στο
κέντρο της Αθήνας. Περπατούσε στα πολύβουα στενά, χωνόταν στα μαγαζιά, δοκίμαζε λαίμαργα την ελευθερία των λυκειακών
χρόνων. Τα λιτά, κλασικά ελληνικά σανδάλια, ήταν η επιτομή, το σύμβολο της εποχής.
Χωρίς να το
καταλάβω,
έγιναν
η
προέκταση
του εαυτού μου, η
σάρκα του
καλοκαιριού μου. Απαλλαγμένη από μοδιστικές
τάσεις, τα φορούσα πάντα και παντού,...
κρύβονταν στην άμμο, ψαλίδιζαν τον ανυποψίαστο αέρα, κρέμονταν αποκαμωμένα
στο πόμολο της ξύλινης πόρτας, αφού ήθελα να τα βλέπω! Εκείνα, δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ...με γύρισαν στην Σαντορίνη
το καλοκαίρι του 85, μπλέχτηκαν στα σοκάκια των Φηρών, βούτηξαν στο ηλιοβασίλεμα της Οίας, απολάμβαναν την βραχύβια διαχρονικότητα των στιγμών που
τους χάριζε η σκανδαλιστική εμμονή μου.
‘Αγνώριστα θα γίνουν!’, μου είπε η φιλότεχνη
φίλη μου,..’θα τα δεις και δεν θα το πιστεύεις! θα κολλήσω πέτρες χρωματιστές, γυαλάκια, πεταλούδες και λουλούδια!’..’τίποτα
άλλο?’ ρώτησα αποσβολωμένη. Τα έβαλα προσεχτικά στη θέση τους. Αφέθηκαν
στην γνώριμη μυρωδιά της κλεισούρας,
της εγκατάλειψης. Ήξεραν κατά βάθος ότι
η αξία που γνήσιου χάνεται στα στολίδια.
2018
Είναι να μην βγει ο ήλιος, όλη μέρα αυτό
σκέφτομαι!!

ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ

γράφει ο Κώστας Πόγκας
πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Του Κυριάκου το Ασκέρι θέλει πάντα εκλογές
το ΚΙΝ-ΑΛ μαζί γυρεύει του ΠΑΣΟΚ τις Αλλαγές.
Της ΔΗ-Μαρ όλα τα μέλη έχουν γίνει Παλικάρια
Στα οχυρά του ΣΥΡΙΖΑ μάχονται σαν Λιοντάρια.
Και του Σταύρου το ΠΟΤΑΜΙ έμεινε χωρίς Νερό
Ένα ρείθρο του πασχίζει για μείνει σταθερό.
Το δεύτερο πιο συνεπές σε σταθερή Πορεία
Να στρίψει όλο Δεξιά βρήκε την ευκαιρία.
Το τρίτο σκέφτηκε σοφά κρατώντας τους Μεσαίους
Σε κοίτη τώρα κολυμπά μαζί με ΣΥΡΙΖαίους.
Και των ΑΝΕΛ οι οπαδοί ολότελα Καμμένοι
Να πολεμούν το ΣΥΡΙΖΑ τώρα Ανδρειωμένοι.
Ψάχνουνε όλοι συνεχώς να κάνουν συμφωνία
Μ’ όσους ζωστούνε τ’ άρματα για τη Μακεδονία.
Να συναγείρουν εθνικά όλη την Κοινωνία
Κάνοντας έτσι τη Βουλή σκέτη Βαβυλωνία.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Συνεχίζοντας και διατηρώντας άσβεστη τη Φλόγα της Mικρασιατικής Μνήμης, ακολουθούμε το ένστικτο της Μικρασιατικής
μας καταγωγής...αυτό που οδήγησε και τους προγόνους μας
στο Σήμερα …..
Με ιδαίτερη αφοσίωση και προσήλωση,τρισήμιση χρόνια μετά
το αιώνιο Ταξίδι του Ιδρυτή, οι διαχειριστές των Αρχείων του
Μάκη Αγκούτογλου, << άνοιξαν >> στο κοινό τις πόρτες του
Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στην Ανάβυσσο.
Μέσω του διαδικτύου η γνώση μεταφέρεται, οι πληροφορίες
βρίσκουν άμεσα παραλήπτες και ...η Φήμη του Ιδρυτή γίνεται
σχεδόν πάντα κήρυκας ευχάριστων ειδήσεων!
Κλείνοντας το 2018, ειδικότερα στις 14 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η 1η ξενάγηση από εμάς (τις Μαρία & Όλγα)
συνεχιστές και διαχειριστές του ΜΟΥΣΕΙΟΥ & των Αρχείων του
Μάκη Αγκούτογλου.
Με περισσή περηφάνια και συγκίνηση δεχτήκαμε έναν εκδρομικό Σύλλογο αδελφών Κυπρίων από την Λευκωσία, οι οποίοι μας
ενέταξαν στο πρόγραμμα περιήγησης τους στην Αττική.

Μετά το Σούνιο, η Ανάβυσσος ήταν ο επόμενος σταθμός. Λέξεις, ονόματα, γεγονότα, ημερομηνίες .....Ένα μεγάλο ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ στην ΙΣΤΟΡΙΑ: o πατέρας της Δημοκρατίας Κλεισθένης, ο
περίφημος αρχαίος Δήμος Αναφλύστου,το ακρωτήριο του Σουνίου, ο μύθος με τον Αιγαία, η Αστυπάλαια, η νήσος Αρσίδα, η
Αιγιλία, το Αρί, τα Μεταλλεία του Λαυρίου, ο κούρος Κροίσος, οι
Αλυκές, η Μικρασιατική Καταστροφή, η Συνθήκη της Λωζάνης,
η Ανταλλαγή των Πλυθησμών, οι πρώτοι Σκαπανείς της Αναβύσσου, η εγκατάσταση στον ΤΟΠΟ, η Ίδρυση της Κοινότητας
Αναβύσσου, η διάνοιξη της παραλιακής Λεωφόρου, η ΝΕΑ ΖΩΗ
στην ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ....και εκατοντάδες άλλες πληροφορίες ....
Θαυμασμός, συγκίνηση, λόγια επιβράβευσης για το μεγάλο
έργο του Δημιουργού & Ιδρυτή, ευχές και παρότρυνση για την
συνέχεια της παρακαταθήκης, ήταν συνοπτικά τα σχόλια που
ακολούθησαν από τους επισκέπτες του Μουσείου.
Στις 30 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση
του μυθιστορήματος του Ι.Δημητριάδη (απόγονος 3ης γενιάς
Καππαδοκικής οικογένειας), στο χώρο ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
στο Θησείο. Μια ιδιαίτερη βραδιά και παρουσίαση του βιβλίου,

όπου με έναν εναλλακτικό τρόπο παρουσιάστηκαν θεατρικοποιημένα διάλογοι και αποσπάσματα του βιβλίου.
Κατά την έναρξη της παρουσίασης, το ΜΟΥΣΕΙΟ του Μάκη
Αγκούτογλου έδωσε το Καππαδοκικό στίγμα κάνοντας αναφορές για την Καππαδοκία.
Όσοι παρευρέθηκαν ένιωσαν δυνατή συγκίνηση και επιβεβαίωσαν το ρητό του συγγραφέα:

<<Γιατί, όταν τα στις μνήμες
συσσωρευμένα πάθη γενεών
απελευθερώνονται,
οι απόγονοι ελαφρύνονται και οι
πρόγονοι λυτρώνονται.
και << Όταν οι απόγονοι ευτυχούν,
οι πρόγονοι δοξάζονται >>
Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου

14 Δεκεμβρίου 2018
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(απόσπασμα από μηνύματα στο
FACEBOOK)

Μαρία Αγκούτογλου, Μάριος Μιχαλόπουλος, Όλγα Αγκούτογλου

Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Μάκης Αγκούτογλου στην
Ανάβυσσο της Αττικής - η φιλοξενία και η ξενάγηση που τύχαμε
την περασμένη Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, από τις κόρες του
ιδρυτή του Μουσείου, Μαρία και
Όλγα Αγκούτογλου, ήταν εξαιρετική και συγκινητική!
Η πρώτη οργανωμένη ομάδα από
την Κύπρο που επισκέπτεται το
Μουσείο ! Μια μοναδική εμπειρία!

Ξενάγηση στον περιβάλλοντα χώρο του ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά
τις αδελφές Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου, για τη θερμή υποδοχή
και φιλοξενία, καθώς και την εξαιρετική ξενάγηση στο ιστορικό και
πολύ ενδιαφέρον Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Μάκης Αγκούτογλου στην Ανάβυσσο του Δήμου
Σαρωνικού της Αττικής!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ

Μάριος Μιχαλόπουλος-Αρχιτέκτων Επικεφαλής Συλλόγου ΚΥΠΡΙΩΝ

Μια συγκινητική γνωριμία με το
μεγάλο κεφάλαιο των προσφύγων
της Μικράς Ασίας μετά το 1922!
Μάριος Μιχαλόπουλος
Αρχιτέκτων εκ Λευκωσίας
Ξενάγηση στην αίθουσα ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ

Ξενάγηση αίθουσα Παρ. & Μαρ. Αγκούτογλου

Αναμνηστικά στον περιβάλλοντα χώρο του ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ευχαριστίες & πρόσκληση στην ΚΥΠΡΟ
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30 Ιανουαρίου 2019,
παρουσίαση του
μυθηστορήματος του
Ι. Δημητριάδη

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ
Από το ΜΟ.ΜΙ.ΠΟ
“Μάκης Αγκούτογλου”

Απόσπασμα βιβλίου ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Στην γη της Καππαδοκίας
«Εξ Ανατολών, Η Κάθαρσις»

Η αίθουσα ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Μέλη της ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ
συμμετείχαν στη θεατρικοποιημένη παρουσίαση του βιβλίου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Λευτέρης Παπακώστας-Ιστορικός/Φιλόλογος/Συγγραφέας-Δήμητρα Κατραμάδου, Συντονίστρια

Συμμετοχή εκπροσώπων του Μουσείου Αγκούτογλου στην
παρουσίαση βιβλίου.
Την συμμετοχή της Μαρίας και της Ολγας Αγκούτογλου, εκπροσωπώντας το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού, Μάκης Αγκούτογλου, ζήτησε ο συγγραφέας Ιωάννης Δημητριάδης στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Εξ
Ανατολών η Κάθαρσις.» Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα
τέλη Ιανουαρίου, στην αίθουσα «Αθηναίων Πολιτεία» στο
Θησείο.
Περιγράφοντας το οδοιπορικό μιας οικογένειας Καππαδόκων
που εγκαθίσταται στην Καβάλα στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα και στο πλαίσιο ανταλλαγής πληθυσμών, το βιβλίο συνεχίζει για να αναφερθεί στα δραματικά γεγονότα που βίωσε
ο πληθυσμός της Μακεδονίας στην διάρκεια της γερμανικής
κατοχής αλλά και μετά, όταν Βούλγαροι διαφέντεψαν την περιοχή και θύματα υπήρξαν άπειροι απλοί πολίτες, παγιδευμένοι στα παιχνίδια των «εμπείρων.» Το βιβλίο εκδόθηκε από
τον Οίκο Αγγελάκη.
Η συμβολή των Μαρία και Ολγα Αγκούτογλου στην παρουσίαση του βιβλίου, εμπεριείχε και οπτικοακουστικό υλικό και
επικεντρώθηκε στην ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της Καππαδοκίας. Για τους αναγνώστες μας, παραθέτουμε μία επιγραμματική περιγραφή του τόπου, όπως παρουσιάσθηκε στην εκδήλωση:
«Καππαδοκία: Η χώρα των θρύλων και των μυστηρίων. Το
γέννημα των ηφαιστείων και των άγριων βουνών. Η γη των
σκληροτράχηλων ανθρώπων και των γενναίων παλικαριών.
Το σταυροδρόμι των εθνών. Το μεγάλο αλώνι της ώσμωσης
πολιτισμών και θρησκειών. Ο κοινός τόπος του Χριστιανικού
και του Μουσουλμανικού Ασκητισμού…»
Συγκινώντας το κοινό, οι εκπρόσωποι του Μουσείου Μάκης
Αγκούτογλου ανέγεραν ότι «είτε τουρκόφωνοι, είτε ελληνόφωνοι, οι Ελληνες της Μακεδονίας παρουσίασαν έντονη δραστηριότητα τον 19ο αιώνα. Όπως μάλιστα αναφέρει ο Π. Παλαιολόγος: «Ο ελληνισμός της Καππαδοκίας δεν κρατήθηκε
απλώς. Μεγαλούργησε μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
ευδοκίμησε, πήρε θέση ηγετική στο εμπόριο, στην επιστήμη,
στην διπλωματία, στην παιδεία, στην κοινωνική ζωή, έγινε
αφεντικό των αφεντικών του, και – το μεγάλο θαύμα – δούλοι
αδούλωτοι, με το φεσάκι στο κεφάλι, ραγιάδες στην επίφαση,
ελεύθεροι στην ψυχή, επέτυχαν αυτό που δεν νομίζω άλλος
λαός να έχει επιτύχει: να αυτοκυβερνηθούν με δημοκρατικά
συστήματα στην καρδιά της πιο στυγνής απολυταρχίας…»
Δήμητρα Κατραμάδου /
Μέλος της Ένωσης Συντακτών-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

16

1. IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019/1/89

Δείγματα γραφής…
Της Δήμητρας Κατραμάδου

Έχουμε επιλογές; Καθώς όλα δείχνουν ότι πάμε για…τετραπλή κάλπη
τον Μάιο, και καθώς οι προεκλογικές εκστρατείες έχουν αρχίσει να
φουντώνουν, φυσικά αρχής γενομένης από την «κοντινή» στους πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση, αυξάνονται και πληθύνονται γύρω μας οι
επιλογές τόσο σχηματισμών όσο και προσώπων που θα διεκδικήσουν
την ψήφο μας. Εχουμε λοιπόν επιλογές και πως θα τις κάνουμε;
Ο «Ντελάλης» που κρατάτε στα χέρια σας, παρουσιάζει στο εξώφυλλο του τρία
μήλα…Τρία…φρούτα με άλλα λόγια, και μας καλεί να διαλέξουμε προσεκτικά…Και
δεν έχει άδικο. Υποθέτω ότι ολόκληρη σχεδόν, η ελληνική κοινωνία, έχοντας πατήσει πολλές…πεπονόφλουδες εδώ και κάποιο διάστημα, στέκει πράγματι παγωμένη
μπροστά στο καλάθι των επιλογών της. Ποιό «φρούτο» να διαλέξει; Πως να μην την
πατήσει πάλι; Ποιόν ηγέτη, ποιόν πολιτευτή να εμπιστευθεί; Πως να ξεχωρίσει τον
ικανό, καλό και ηθικό από τον ανίκανο και ψεύτη;
Νομίζω ότι όλα όσα έχουμε ζήσει εδώ και – ας πούμε – κάποια χρόνια, έχουν δύο
ειδών επιπτώσεις: από την μία – θα έπρεπε να – μας κάνουν σοφότερους. Από την
άλλη, δυστυχώς και μάλλον όχι…καθώς η πόλωση φαίνεται ότι χτυπάει κόκκινο. Και
είναι στο πλαίσιο αυτής της πόλωσης που έχουν ήδη αρχίσει να «κολλάνε» ταμπέλες και χαρακτηρισμοί σε παρατάξεις και πρόσωπα, που ήδη παίζονται προεκλογικά παιχνίδια αλληλοκατηγοριών, που ήδη κάνει πολλούς να μιλούν δημοσίως περί
ήθους και αρχών…φυσικά μονοπωλώντας τα!
Πως να ξεχωρίσουν λοιπόν οι έρημοι οι ψηφοφόροι εκείνους που θα στείλουν στο
δημοτικό συμβούλιο τους, στην Περιφέρεια, στην Βουλή μας ή στην Ευρωβουλή
για να τους εκπροσωπήσουν επάξια και να τους υπηρετήσουν με κύριο γνώμονα το
δημόσιο ή εθνικό συμφέρον, «το καλό του τόπου» όπως συνηθίζουμε να λέμε; Αμ,
εδώ σε θέλω και από αυτό παίρνω αφορμή να γράψω – όσο γίνεται πιο χιουμοριστικά – τις προσωπικές απόψεις μου! Πάμε λοιπόν:
1). Βλέπεις υποψήφιο που τάζει…λαγούς με πετραχήλια; Μακριά!!! Διότι αγαπητοί
αναγνώστες, δεν ήταν βλάκας ο λαός μας όταν συνέδεε τις υποσχέσεις με τους…λαγούς και τα πετραχήλια! Κάτι ήξερε…Κι επειδή θέλησα να μάθω κι εγώ από που
προέρχεται η έκφραση, αναφέρεται λοιπόν φυσικά στους λαγούς και στα…επιτραχήλια, ήτοι στα λουριά με τα οποία έδεναν παλιά τα ζώα (πετραχήλι, όπως το γνωρίζουμε για τους ιερείς, αποτελεί παραφθορά της λέξης επιτραχήλιον). Και άντε
– όπως γίνεται αντιληπτόν – να δέσεις ένα λαγό με λουρί! Δεν πρόκειται, διότι φυσικά θα γίνει…λαγός!
2) Βλέπεις υποψήφιο που μιλάει υπερβολικά για ηθική, αρχές, εντιμότητα και όλα
τα συναφή; Μακριά!!! Και γιατί μακριά; Διότι τα…πολλά λόγια είναι φτώχεια (όπως
λέει ο σοφός λαός μας ασφαλώς), οπότε το εν λόγω άτομο μάλλον μιλάει για αυτό
που δεν έχει…ή το έχει τέλος πάντων, αλλά…ελλειμματικό…
3) Βλέπεις υποψήφιο που …παραγοντίζει; Μακριά!!! Βέβαια, υπάρχει μία στο εκατομμύριο να σου κάνει την …δουλειά σου (αν το κριτήριο σου ως ψηφοφόρου είναι
αυτό…)! Όμως μία στο εκατομμύριο…διότι ανάλογες υποσχέσεις έχει δώσει – να
είστε βέβαιοι – και στους υπόλοιπους 999.999.999 που έχει προσεγγίσει!!!
Και τέλος…
4) Βλέπεις υποψήφιο που τα βλέπει όλα μαύρα και σου υπερτονίζει ότι πρέπει να
τον/την ψηφίσεις για να έρθει να τα κάνει όλα άσπρα; Μακριά!!! Διότι απλά, απλά,
απλούστατα…στην ζωή και στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ούτε όλα μαύρα,
ούτε όλα άσπρα! ΄
Και εν κατακλείδι, όπως έγραψε και ο Σουρής…για τις δημοτικές εκλογές του
1887…
Όποιος σας σφίγγει δυνατά το ένα και τ’ άλλο χέρι
και πηλαλεί εδώ κι εκεί στο ντάλα μεσημέρι
αυτός που σας χαμογελά και σας κτυπά στον ώμο,
αυτός που με τα τέσσερα σας κυνηγά στο δρόμο
και στέκει μ’ ύφος ταπεινό θεράποντος και δούλου
θηρεύει το αξίωμα Δημοτικού Συμβούλου.
Ακούτε κάποιον για νερά να λέει και για λέρες,
να ξεκουφαίνει των γνωστών κι αγνώστων του τ’ αυτιά,
ακούτε να υπόσχεται σε μερικές ημέρες
να κάμει την πρωτεύουσα σαν άλλη Βενετιά,
τον βλέπετε την κάρτα του σ’ όποιον ευρεί να δίνει;
θα πει πως θέλει Σύμβουλος Δημοτικός να γίνει.
Κι εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί αναγνώστες, αυτοσαρκαζόμαστε…καλή τη
πίστη και επαναλαμβάνω, διατηρώντας την αίσθηση του χιούμορ…
Αλλά, πείτε μου τώρα και πως να διαλέξουν οι ψηφοφόροι τους εκλεκτούς τους;
Θα σας πω την γνώμη μου και μόνον, διότι φυσικά ουδείς μπορεί να υποστηρίξει
ότι γνωρίζει την…συνταγή: Αξιολογείστε λοιπόν όλα τα προαναφερόμενα … «μακριά!!!!» και κατόπιν αναλογιστείτε τα δείγματα γραφής, τις πράξεις δηλαδή, του
καθενός…όσο λίγο κι αν τις γνωρίζετε, όσο καθημερινές, μικρές κι αν είναι…Ναι, τα
…δείγματα γραφής αποτελούν σίγουρο μπούσουλα και του μελλοντικού…μυθιστορήματος!
Και ναι…έχουμε επιλογές…Και όταν τις κάνουμε, μπορεί και να πέσουμε έξω…Αλλά
ας πέσουμε έξω με ένα …περιθώριο λάθους, υπαρκτό για όλους και «ανθρώπινο»…
Να μην πέσουμε έξω κι…100%!!!

Σαρωνικός 28/1/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μήνυμα νίκης
στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης
πίτας της Δημοτικής
Παράταξης
«Σαρωνικός αύριο»

Σε κλίμα αισιοδοξίας και με
«αέρα» νίκης πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 22 Ιανουαρίου η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Δημοτικής Παράταξης «Σαρωνικός αύριο».
Στην εκδήλωση ανακοινώθηκαν
αλφαβητικά οι υποψήφιοι του
Συνδιασμού κ.κ. Ακούσογλου
Σάββας, Αλεξόπουλος Βασίλης,
Αποστόλου Αποστόλης, Αποστολοπούλου Μαργαρίτα, Γαλάνης
Νικόλαος, Γιαννακού-Ευσταθίου
Τζένη, Γιαννούλας Κωνσταντίνος,
Γκέραλης Σάββας, Γκίνης Σταμάτης, Γκίνη Αγγελική, Γκόγκα
Ρουμπίνη, Γρηγορόπουλος Κωνσταντίνος, Γριζιώτης Αλέκος, Δαμιανού Δέσποινα, Δημητρίου- Χατζηκωνσταντίνου Ζωή, Διαμαντά
Ντόρα, Δούρος Παναγιώτης, Ζουγανέλης Νικόλαος, Ζουμπουρλής
Μιλτιάδης, Καρούμπαλη Ακριβή,
Καστρίτσης Γεώργιος, Κατραμάδου Δήμητρα, Κεσίδης Σάββας,
Κετέογλου Ολγα, Κίτσος Ιωάννης,
Κοκτσίδης Ιωάννης, Κολαξής Γεράσιμος, Κόλλια Μαρία, Κοντού
Μαρία, Λαζαρίδου Ντάφη Ελισάβετ (Λίζα), Λαμπρόπουλος Αποστόλης, Λιοδακάκης Δημήτρης,
Μενεγάκης Αδάμ, Μητρογιάννης
Δημήτρης, Μητρογιάννης Ευάγγελος, Μπιτχαβά Μαριάνθη,
Μποστανίτης Αντώνης, Μπουζέας Άκης, Μπουκοβάλας Ηλίας, Μπουλαμάτση Κωνσταντίνα,
Μπούτσης Βασίλης, Μύρικνα
Λίνα, Νικολοπούλου Φανή, Παναγιωτόπουλος
Κωνσταντίνος,
Παναγιωτοπούλου Τερέζα, Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Παπαδημητρίου Ελεωνόρα, ΠαπασταμέλουΓκούμα Κατερίνα, Παπουτσής
Αθανάσιος, Πιερράκου Μαρία,
Ποντικάκη Αλεξάνδρα, Σαρρής
Σοφοκλής, Σκοπελίτης Άγγελος,
Σόφος
Δημήτρης, Συριανάκη
Μάρθα, Τσακάλης Φώτης, Τσελέμης Δημήτρης, Φρουζάκη Κωνσταντίνα, Χαρακόπουλος Στέφανος, Χαρίτος Μανώλης, Χατζηκωστής Νικόλαος, Χατζημιχαηλίδου
Κατερίνα.
Επίσης παρόντες ήταν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ
κ. Γούλας Ευάγγελος, ελεύθερος
ρεπόρτερ, κα Διγενή Σοφία από
την Σαρωνικός News, κ. Ξυγκάκης

Αγαμέμνων από τον Paraktios.gr,
κ. Παγιαύλας Λευτέρης από την
Πένα της Αττικής και ο κ. Φραγκόπουλος Άγγελος από τον Αττικό
Παρατηρητή.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού και
επικεφαλής
της
Δημοτικής
Παράταξης, κ. Γιώργος Σωφρόνης,
απευθύνοντας
χαιρετισμό,
τόνισε μεταξύ άλλων: «Σήμερα,
γιορτάζουμε μαζί το ξεκίνημα
της νέας χρονιάς. Μιας χρονιάς
που ευχόμαστε ότι θα είναι
πραγματικά καλύτερη, για την
πατρίδα μας, για τον τόπο μας, για
τον καθένα μας ξεχωριστά. Μιας
χρονιάς που θα σηματοδοτήσει,
τη συνέχιση της προσπάθειάς μας
και του έργου που υλοποιήσαμε
τα προηγούμενα χρόνια. Θα μας
επιτρέψει να υλοποιήσουμε μια
νέα προγραμματική συμφωνία με
τους πολίτες και να διασφαλίσουμε
ότι ο τόπος μας θα πάει μπροστά
και τα επόμενα χρόνια.» Ο κ.
Σωφρόνης αναφέρθηκε στη
συνέχεια στο έργο της σημερινής
δημοτικής αρχής, αλλά και
στο σχέδιο για την επόμενη
τετραετία, το οποίο περιλαμβάνει
μια νέα γενιά έργων, δράσεων και
διεκδικήσεων από την Πολιτεία.
«Όσα πετύχαμε τα προηγούμενα
χρόνια και όσα σχεδιάζουμε για
τα επόμενα, θα είναι το ισχυρό
όπλο μας σε αυτές τις εκλογές.
Ωστόσο, αν κάτι μετράει ακόμη
περισσότερο, είναι η ομάδα
μας. Είστε όλοι εσείς. Άνθρωποι
καταξιωμένοι ο καθένας στο
χώρο του. Άνθρωποι με αγάπη
και διάθεση προσφοράς στον
τόπο. Είμαι υπερήφανος για κάθε
ένα από τα μέλη του Συνδυασμού
και ευτυχής που ξεκινάμε μαζί
αυτή την πορεία, την πορεία
προς μια νέα νίκη. Πάμε μαζί, για
να κερδίσουμε τη μάχη. Για να
οδηγήσουμε τον τόπο μας ακόμη
πιο ψηλά» τόνισε, κλείνοντας την
ομιλία του, ο κ. Σωφρόνης.
Με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση
παρουσίασης των υποψηφίων
της Δημοτικής Παράταξης «Σαρωνικός αύριο».
Με νεότερο Δελτίο Τύπου, στη
λίστα των υποψηφίων προστέθηκαν οι κύριοι Κορωναίος Μιχάλης, Παπαγεωργίου Θανάσης,
οι κυρίες Τσιρώνη Φωτεινή και
Χανδρινού Ίνα.
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Από την ταβέρνα στον πολιτισμό.
από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com

Εάν στην ερώτηση πού είναι το γραφείο μου, δεν πω στον Δήμο Σαρωνικού αλλά απαντήσω «στα Καλύβια Θορικού», η πρώτη αντίδραση είναι: «Α! ξέρω. Εκεί
που είναι κάτι ονομαστές ταβέρνες. Ερχόμαστε τακτικά με παρέα για φαγητό».
Και τι να πω! Ότι η περιοχή μας κατοικείται ήδη από τη νεολιθική περίοδο; Ότι εδώ έχει
επιβεβαιωθεί η ύπαρξη τεσσάρων αρχαίων Δήμων (Πρόσπαλτα, Θορές, Φρεάρριοι, Αιγιλία); Ότι πέντε κούροι ήρθαν στο φως σε μια προσπάθεια να αφυπνίσουν την εγκληματική για τον πολιτισμό αδράνειά μας;
Για ποια παλαιοχριστιανική βασιλική να πρωτομιλήσω; Για τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς; Για τους Ταξιάρχες; Τον Άγιο Γεώργιο; Την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα; Τον Άγιο Πέτρο; Κοσμήματα αρχιτεκτονικής. Για τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος
(18ος αιών), όπου είχα την τιμή να επιβλέψω τις εργασίες αποκατάστασης; Για τη Ζωοδόχο Πηγή, που βλέπει από ψηλά το πρώην χωριό να μεταλλάσσεται σε πόλη και κλαίει
αναθυμούμενη τα όνειρα εκείνων που πάλεψαν γι αυτό; Ως και το προσκύνημα άλλαξε.
Δήθεν. Όπως τα περισσότερα.
Σπάνιο να γνωρίζει κάποιος. Εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ίδιων των κατοίκων αγνοεί
ότι ο μητροπολιτικός ναός στην κεντρική πλατεία είναι έργο του Ορλάνδου.
Να πω για τις υπέροχες διαδρομές στο Πάνειο όρος; Για τα αμπέλια-γλυπτά από γέρικα
χέρια περασμένων γενεών; Για τους ελαιώνες, ασημένια θάλασσα στο φεγγαρόφωτο;
Για τις εκτάσεις της Προφάρτας, που κάποτε γνώρισαν ανθρώπου φροντίδα; Για το μέγα
επίτευγμα της (νυν) πόλης –με εξαίρεση μία μαύρη περίοδο–, δηλαδή τη διατήρηση του
επιτρεπόμενου ύψους των σπιτιών χαμηλά, επιλογή που κράτησε την ποιότητα ζωής
υψηλά; Εξαίρεση σε σχέση με όλους τους όμορους Δήμους, οι οποίοι έσκυψαν το κεφάλι
στις απαιτήσεις των ισχυρών και των καιρών…
Καλύβια! Είναι και η υπέροχη θάλασσα στο Λαγονήσι. Τα βότσαλα στον Άγιο Νικόλαο
που μιλάνε. Το ταπεινό εκκλησάκι με το ρημαγμένο του καμπαναριό. Τα πολυβολεία,
ιστορικές καταγραφές. Η Αγία Παρασκευή. Το γραφικό χωριό του Ολύμπου. Η Αγία Τριάδα, ενεργή πύλη προς ένα παρελθόν το οποίο δεν έζησες αλλά μπορείς να το αγγίξεις.
Το παρακείμενο ρέμα με το μονοπάτι που λίγοι ξέρουν. Οι διάσπαρτες πλαγιές με τις
συκιές, τις καλαμιές, τους εχίνωπες. Οι συστάδες με τους ευκαλύπτους. Οι αθάνατοι στον
Πύργο. Τα κρυμμένα έλαια στο θρούμπι. Η μυρωδιά από το ανθισμένο θυμάρι και ο χορός των μεθυσμένων μελισσών τριγύρω. Το άσπιλο Αττικό φως, ενσαρκωμένο μέσα στο
κίτρινο των σπάρτων. Τα αγριοκυκλάμινα. Το βαλσαμόχορτο. Τα πεύκα και τα σχίνα.
Τι άλλο; Είναι και όσα παλαιά σπίτια έχουν απομείνει. Με τη φτώχια τους, την αυλή τους,
την αξιοπρέπειά τους. Το γήρας τους. Ομορφότερα από τις νέες βιαστικά μηχανοφτιαγμένες κατασκευές. Με το εγκαταλειμμένο πηγάδι που κάποτε ξεδιψούσε χωρίς χλώριο
και χημικά. Είναι ένα δυο μαγαζάκια που απέμειναν σαν μεταλλικό κουτί από παλιά αγαπημένα μπισκότα. Είναι οι σκουριασμένες γραμμές του Λαυριακού σιδηρόδρομου, που
πετάγονται μέσα από τη γη. Αν βάλεις το αυτί σου κοντά, θ’ ακούσεις τους επιβάτες να
σχολιάζουν τα γεγονότα του 1900-τόσο. Είναι όσοι παππούδες ζουν ακόμη και μαζεύονται στο παλιό καφενείο, θέλοντας να βγάλουν τη γλώσσα στον χρόνο και στην «κρίση».
Ναι, Καλύβια δεν είναι οι περίφημες ταβέρνες. Είναι όλα τούτα και πολλά ακόμη, τα
οποία δεν χωράνε σε ένα μικρό κείμενο.
-Καλή η θεωρία φίλε μου αλλά στην πράξη;
-Η πράξη θέλει τόλμη, πρωτοτυπία και μεθοδικότητα.
-Δηλαδή;
-Έξω από κάθε ταβέρνα, σε κάθε κόμβο, σε κάθε πλατεία, από μία μεγάλη προσεγμένη
μεταλλική πινακίδα με τα αξιοθέατα της περιοχής. Μνημεία, διαδρομές, τοπία.
Μέσα στις ταβέρνες; Μαζί με το «κουβέρ», και από ένα φυλλάδιο με ενημέρωση, περιγραφές, διαδρομές, χάρτες, εναλλακτικές. Γιατί μετά το γεύμα, να μην απολαύσεις στο
χέρι τον καφέ σου δίπλα σε ένα από τα τόσο όμορφα εκκλησάκια; Γιατί να μην αισθανθεί
το παιδί σου το μεγαλείο του Αγίου Πέτρου, γιατί να μη δει πώς με το ελάχιστο φτιάχνεται αληθινή τέχνη, γιατί να μη γνωρίσει το πώς είναι το δέντρο της βελανιδιάς, που
τυχαίνει να είναι στον περίβολο; Γιατί μετά το φαγητό να μην περπατήσεις στο χωριό για
να το γνωρίσεις; Γιατί πριν αναχωρήσεις χορτάτος να μην πάρεις τη φωτογραφική σου
μηχανή και ν’ ανέβεις στο Πάνειο; Γιατί πριν κλειστείς πάλι στο διαμέρισμά σου, να μην
απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα στο Λαγονήσι;
-Διότι χρειάζεται ένας φωτισμένος και άξιος υπεύθυνος πολιτισμού!
-Δικαιολογίες. Ας πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Όσοι απομείναμε. Γιατί τα Καλύβια, εκτός από τα παραπάνω, είναι και θύλακας ιστορίας, είναι σεβασμός στον άνθρωπο
και στις παραδόσεις, τιμή στο μέτρο, αντίσταση στην αντιπαροχή και στην υπερβολή.
Τούτες οι λέξεις; Ας είναι μία νέα αρχή.
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Πατέρα,
να πάρουμε πυξίδα…

Σάββατο πρωί ήταν. Αίθριος καιρός. 26 Οκτώβρη του 1996. Μόλις είχα τελειώσει με την
τακτοποίηση των διχτυών. Κανά δύο μίλια μακριά από την βραχονησίδα Πάτροκλος.
Το πλοίο της γραμμής ΕΓ/ΟΓ ``ΠΗΓΑΣΟΣ`` (Πειραιάς – Κύθνος – Σέριφος Μήλος ) λες και είχε βάλει σημάδι την
βραχονησίδα πήγε και έπεσε κατάπλωρα,
με πάσα δύναμη, πάνω της!
Ευτυχώς που προσέκρουσε με την πλώρη
και όχι με τα πλευρά, να σχισθεί το πλοίο και
να βυθισtεί αύτανδρο. Κόλλησε το πηδάλιο; Χάλασε ο αυτόματος πιλότος; Τόσοι αξιωματικοί και πλήρωμα είχε στην
γέφυρα! Άργησαν να καταλάβουν πως κάτι δεν πάει καλά με
την πορεία του σκάφους και να ενεργήσουν έγκαιρα. Ευτυχώς – δυστυχώς , ένας νεκρός και μερικοί τραυματίες ήταν
το αποτέλεσμα σ` αυτό το ναυτικό δυστύχημα.
Μικρός πάνω στα ρέλια του ψαροκάικου του πατέρα μου
σηκώθηκα και περπάτησα. Άλλα παιδιά στην κούνια και
στην αυλή, εγώ στα ρέλια και στην κουβέρτα του καραβιού. Κάποιος έπρεπε να με φυλάει μιας και οι δυο γονείς
δούλευαν.
Μεγαλύτερος, στα δεκάξι μου, είχαμε πιάσει Μήλο για ψάρεμα. Εγώ στο τιμόνι και ο πατέρας στο ξεψάρισμα. Στο
γυρισμό και βγαίνοντας από τον κόλπο του νησιού, βουνά
τα κύματα. Πατέρα, να γυρίσουμε να πέσει ο καιρός ; Με
νεύμα του χεριού του μού απαντά, εκεί είναι η Ανάβυσσος.
Καπετάνιος ήταν… Απαράβατος νόμος στο καράβι επάνω .
Ό,τι πει! Και ας ήμουν γιος του.
Στα μισά του δρόμου κατάλαβε πως ήταν λάθος του να
ξεκινήσουμε. Βρε Κωνσταντή, δεν πιάνεις Σέριφο να φάμε
μια κακαβιά να ξεκουραστείς και ξεκινάμε το πρωί πάλι.
Χωρίς χάρτη, χωρίς πυξίδα κι όμως ήξερα πού πέφτει το
λιμάνι . Δεν ξέρω πώς, αλλά ήξερα. Το μάτι και το μυαλό
κατέγραφε αναγκαστικά, μιας και δεν είχαμε ούτε ξέραμε
τα ηλεκτρονικά βοηθήματα πλεύσης. Χωρίς χάρτες, χωρίς
PLOTER, χωρίς GPS, χωρίς πυξίδα. Έτσι είχαν μάθει να ταξιδεύουν και ποτέ δεν έκαναν το σκάφος τους ``καραβοφάναρο`` πάνω σε ξέρα και βραχονησίδα. Κάποτε του είπα, να
πάρουμε πυξίδα, πατέρα… Τι να την κάνεις, βρε, την πυξίδα;
Δεν την βλέπεις την στεριά;
Στο δικό μου, όταν απέκτησα μετά από χρόνια, με ένα
χρόνο καθυστέρηση, και PLOTER έβαλα και GPS και πυξίδα και… και…. Και…. Άλλο αν δεν τα χρησιμοποίησα, γιατί
είχα μάθει να ταξιδεύω έτσι. Γιατί με ένα χρόνο καθυστέρηση; Δούλευα και σε ένα φαστφουντάδικο να μαζέψω χρήματα. Κάθε βράδυ τα έβαζα σε έναν`` γκαζοντενεκέ`` κάτω
από το κρεβάτι μου. Μια μέρα δεν τον βρήκα. Ρώτησα την
μάνα μου . Μάνα, πού είναι ο ντενεκές που είχα; Καθάρισα,
παιδάκι μου το δωμάτιό σου και πέταξα ό,τι δεν χρειαζόσουν. Αχ, ρε μάνα! Μετά από χρόνια της είπα τι είχε κάνει.
Ένα χρόνο πίσω για να αγοράσω το δικό μου καΐκι.
…Λένε (εν είδει ανέκδοτου, αν μπορείς να το θεωρήσεις τέτοιο) ότι οι επιβάτες εκείνο το πρωινό του Σαββάτου φώναζαν, ΤΟ ΝΗΣΙ, ΤΟ ΝΗΣΙ και το πλήρωμα εν χορώ απαντούσε
….ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΗΣΙ…. ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ!

Το μαγαζί της αλήθειας
(του Χ. Μπουκάι)

“Ο άνθρωπος περπατούσε σ’ εκείνα τα σοκάκια της επαρχιακής πόλης. Είχε χρόνο και
γι’ αυτό κοντοστεκόταν για λίγο μπροστά σε
κάθε βιτρίνα, σε κάθε κατάστημα, σε κάθε
πλατεία. Στρίβοντας σε μια γωνία βρέθηκε
άξαφνα μπροστά σε ένα ταπεινό κατάστημα
που η ταμπέλα του ήταν λευκή. Περίεργος,
πλησίασε στη βιτρίνα και κόλλησε το πρόσωπο του στο κρύσταλλο για να καταφέρει
να δεί μέσα στο σκοτάδι... Το μόνο που φαινόταν ήταν ένα αναλόγιο μ’ ένα χειρόγραφο
καρτελάκι που έγραφε: Το μαγαζί της αλήθειας Ο άνθρωπος έμεινε έκπληκτος. Σκέφτηκε,
ότι αν και διέθετε ανεπτυγμένη φαντασία,
του ήταν αδύνατον να φανταστεί τί μπορεί
να πουλούσαν. Μπήκε. Πλησίασε την κοπέλα που στεκόταν στον πρώτο πάγκο και τη
ρώτησε: “Συγνώμη. Αυτό είναι το μαγαζί της
αλήθειας;” “Μάλιστα κύριε. Τί λογής αλήθεια θέλετε; Αλήθεια μερική, αλήθεια σχετική, αλήθεια στατιστική, πλήρη αλήθεια;”
Ώστε, λοιπόν, πουλούσαν αλήθεια. Ποτέ δεν
είχε φανταστεί οτι ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο.
Να πηγαίνεις σ’ ένα μέρος και να παίρνεις
την αλήθεια, ήταν υπέροχο. “Θέλω πλήρη
αλήθεια” αποκρίθηκε ο άνθρωπος χωρίς ταλάντευση. “Είμαι τόσο απαυδισμένος από
τα ψέματα και τις πλαστογραφίες” σκέφτηκε “Δε θέλω άλλες γενικεύσεις, ούτε δικαιολογίες, δε θέλω απάτες, ούτε κοροϊδίες.”
“Απόλυτη αλήθεια” διόρθωσε “Μάλιστα κύριε. Ακολουθήστε με.” Η κοπέλα συνόδευσε
τον πελάτη σ’ ένα άλλο μέρος του καταστήματος και δείχνοντας έναν πωλητή με αυστηρό ύφος, είπε: “Ο κύριος θα σας εξυπηρετήσει.” Ο πωλητής πλησίασε και περίμενε
τον πελάτη να μιλήσει. “Ήρθα να αγοράσω
την απόλυτη αλήθεια.” “Αχα. Συγνώμη, γνωρίζετε την τιμή;” “Όχι. Πόσο κοστίζει;” αποκρίθηκε τυπικά. Στην πραγματικότητα ήξερε
οτι θα πλήρωνε όσο όσο για να έχει όλη την
αλήθεια. “Για όλη την αλήθεια”, είπε ο πωλητής “το αντίτιμο είναι οτι ποτέ πιά δε θα
έχετε την ησυχία σας.” Ένα ρίγος διέτρεξε
τη ράχη του ανθρώπου. Ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι το κόστος θα ήταν τόσο υψηλό.
“Ε..ευχαριστώ... Συγνώμη...” ψέλλισε. Έκανε
μεταβολή και βγήκε από το κατάστημα κοιτώντας το έδαφος. Ένιωσε λίγο θλιμμένος
όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν ακόμα προετοιμασμένος για την απόλυτη αλήθεια, ότι
ακόμα χρειαζόταν ορισμένα ψέματα για να
βρίσκει ανάπαυση, ορισμένους μύθους και
εξιδανικεύσεις για να καταφεύγει, ότι ήθελε
κάποιες δικαιολογίες για να μην αντιμετωπίζει τον ίδιο του τον εαυτό... “Ίσως αργότερα...” σκέφτηκε.
Αντικλείδι, Το μαγαζί της αλήθειας (του Χ. Μπουκάι)

Χόρχε Μπουκάι: Τι

είναι το στρες;

— «Τι είναι όμως αυτό το περίφημο στρες;»
«Το περίφημο στρες, όπως το αποκαλείς εσύ
(και που στην πραγματικότητα θα ‘πρεπε να
το λέμε κακό στρες για να το ξεχωρίζουμε
από την υγιή αντίδραση που λέγεται καλό
στρες), είναι ουσιαστικά μια κατάσταση
πλήρους εξάντλησης των συστημάτων προσαρμογής και χειρισμού του κινδύνου, όταν
το σώμα δεν μπορεί πια να αντιδράσει με
σημάδια ετοιμότητας και το άτομο καταρρέει.
«Η αίσθηση που έχει ο άνθρωπος είναι ότι
βουλιάζει, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα
πια, ότι δεν έχει τη δύναμη να συνεχίσει,
και κατρακυλάει σε μια ψυχική και σωματική κατάρρευση από την οποία η επιστροφή
είναι πολύ αργή και επίπονη. Μια κατάσταση απειλητική ή υπερβολικής έντασης που
διαρκεί στο χρόνο, μπορεί να προκαλέσει
διαταραχές σαν κι αυτή που περιγράψαμε,
όπου εμφανίζονται κρίσεις κλάματος, εναλλαγή μαχητικού ενθουσιασμού με απελπισμένη φυγή, πισογυρίσματα, αστάθειες,
κ.λπ.»
«Θα σου πω μια ιστορία για να δω αν θα γελάσεις…»
Λέγεται ότι μια μέρα, ξυπνάει η μητέρα τον
γιο της γύρω στις επτά το πρωί, κι αυτός της
λέει:
«Μαμά, δε θέλω να πάω σχολείο, δε
θέλω…»
«Μα πρέπει να πας, αγόρι μου» απαντάει η
μητέρα, που δείχνει να τον συμπονά.
«Όμως δε θέλω» λέει αυτός, «δε θέλω. Άσε
με να μην πάω, μανούλα. Δε θέλω να ξαναπάω σχολείο» λέει και συνεχίζει: «Το φοβάμαι το σχολείο, μαμά. Φοβάμαι πολύ να
πάω…»
«Μα τι συμβαίνει, παιδί μου, και δε θέλεις
ποτέ να πας σχολείο;»
«Μαμά, τα παιδιά μου πετάνε σαΐτες και
μου παίρνουν τα πράγματα μου πάνω απ’ το
τραπέζι» λέει κλαψουρίζοντας, «και οι καθηγητές μου φέρονται άσχημα… μου κάνουν
πλάκα… δε θέλω, σου λέω, να πάω σχολείο.
Άσε με να μην πάω, μανούλα… Άσε με…»
«Κοίτα, αγόρι μου…» λέει η μητέρα αποφασιστικά. «Πρέπει να πας σχολείο για τέσσερις λόγους: ο πρώτος είναι ακριβώς για ν’
αντιμετωπίσεις αυτόν τον φόβο που σε βασανίζει. Ο δεύτερος, γιατί είσαι υποχρεωμένος. Ο τρίτος γιατί είσαι ήδη 42 χρόνων και ο
τέταρτος… γιατί είσαι ο διευθυντής.» —
Απόσπασμα από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι “Από την Αυτοεκτίμηση στον Εγωισμό” Εκδόσεις opera
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Στον αστερισμό της γκαζόζας
γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,
johnlekkas2004@yahoo.gr

Όταν σου κλέβουν 10 και
σου δίνουν πίσω 2, δεν σου
δίνουν 2 αλλά σου έχουν
ήδη κλέψει 8. Αναμφίβολα, είναι μια θετική εξέλιξη για την ασθμαίνουσα μεσαία
τάξη η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ, αλλά υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι που κρύβονται επιμελώς κάτω από το χαλί της χαράς. Η μείωση του κατώτατου μισθού από τα 751 ευρώ στα 586 σήμαινε μείωση 28%. Η θεσμοθέτησή του στα
650 ευρώ απλά μετρίασε τις εισοδηματικές απώλειες, αλλά η χασούρα παραμένει.
Επιπλέον, αν αυτή η αύξηση δεν συνδυαστεί με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ή/και μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων (το μη μισθολογικό κόστος
που διαβάζουμε), τότε η αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται αυξημένο κόστος και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον οιονδήποτε εργοδότη. Σε αυτήν
την οικονομική κρίση που υπάρχει στην χώρα, πόσες επιχειρήσεις πιστεύετε ότι
θα μπορέσουν να επωμισθούν το αυξημένο οικονομικό βάρος του νομοθετημένου
κατώτατου μισθού; Οι λύσεις είναι οι εξής 2: Είτε θα μετακυλήσουν αυτό το κόστος
στον τελικό καταναλωτή μέσω της αύξησης στις τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους είτε θα προβούν σε κινήσεις μείωσης του εργατικού τους κόστους.
Με την υπάρχουσα ισχνή αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού, ποιος
θα τολμήσει το απονενοημένο διάβημα να ακριβύνει αυτό που προσφέρει στον
πελάτη του; Προφανώς θα χάσει και αυτούς τους λίγους που έχει. Άρα τι του μένει
να κάνει; Να μειώσει το προσωπικό του (δηλαδή απολύσεις) ή να μετατρέψει τους
υπαλλήλους του από full time σε part time. Σε κάθε περίπτωση, αναπόφευκτο είναι το σπιράλ του οικονομικού του στραγγαλισμού και ο μόνος χαρούμενος είναι
ο επιχειρηματίας που δεν έχει υπαλλήλους (όσοι τουλάχιστον έχουν αντέξει στην
φορολογική και ασφαλιστική λαίλαπα των Μνημονίων). Επομένως, για να αξιολογήσουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού ως θετικό μέτρο, θα πρέπει να συντρέξουν αθροιστικά κάποιες προϋποθέσεις, αλλιώς θα γυρίσει μπούμερανγκ.
Υ.Γ.1: Έρχονται 2 νέες ρυθμίσεις για τους οφειλέτες του Δημοσίου, οι 120 δόσεις
και η αύξηση των δόσεων από 12 σε 48 για την πάγια ρύθμιση, φυσικά μετά από
διαβούλευση με τους θεσμούς. Ας ελπίσουμε να πρυτανεύσει η λογική εκατέρωθεν
και να εισαχθούν οι κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην κρυφτούν πίσω
από την ρύθμιση (για άλλη μια φορά) οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι μπαταχτσήδες.
Υ.Γ.2: Μήπως οι 6 “πρόθυμοι” της συμφωνίας ήθελαν την γκαζόζα τους; Μπας και
τους κλειδώναμε στο WC και γλιτώναμε το όνομα. Για την Βόρεια Μακεδονία ρε
γαμώτο.

Ο ταξιδιώτης
της Ματίνας Κ. Καρελιώτη

O ταξιδιώτης του σαρκίου μου είν’
ένας. Μοναδικός και δύσκολος. Με εισιτήριο απλής μετάβασης, κάνει ταξίδι
μετ΄ επιστροφής χωρίς να το γνωρίζει.
Προορισμό έχει το φως. Μα το σκοτάδι, από τεχνητά ή φυσικά ορύγματα,
πολλές φορές τον δελεάζει. Για χάρη
του, ίσως και να άλλαζε τον τελικό σκοπό του. Του ίσιου δρόμου φύλακας: ο
φόβος.
Ο ταξιδιώτης του σαρκίου μου, φορά
συναισθήματα λευκά και έχει πάντα
έννοια του, μήπως τυχόν λεκέδες, κηλίδες ανεξίτηλες και στίγματα ακαθαρσίας αιώνιας, τονε κοντοζυγώσουν.
Δύσκολο τούτο εδώ να μη συμβεί.
Ουτοπικό, στο μέγεθος της διαδρομής.
Παρόλα αυτά παλεύει. Ως αρωγός επιμονής, λογιάζεται η ελπίδα.
Ο ταξιδιώτης του σαρκίου μου, σοβαρός κι υπεύθυνος, κυλάει στις εθνικές
οδούς του χρόνου με σταθερή ταχύτητα. Παρασυρόμενος από την θέα των
συμβάντων του βίου του, πολλές φορές ξεχνά την απαραίτητη συντήρηση
του “μέσου”. Τούτ’ η αμέλεια, ανολοκλήρωτο πεπρωμένο μπορεί να του

στοιχίσει. Ρυθμιστής της υπευθυνότητας: η ωριμότητα.
Ο ταξιδιώτης του σαρκίου μου συνοδηγό δεν έχει. Μα έχει φίλο φτερωτό. Σύμβουλο και προστάτη. Αόρατο,
μέχρι τον τελικό σταθμό. Στη διαδρομή θα του φανεί μόνο σε δύσκολες
στροφές κι εκεί για να συνδράμει. Αν
βέβαια φτάνουν ως εκεί, κι εκείνου τα
φτερά του. Στόχος του ένας κι ιερός: Τ’
αγγελοκαλωσόρισμα. Της άλλης πύλης
οδηγός.
Ο ταξιδιώτης, που το σαρκίο μου κουβαλά, είναι πολύτιμος.
Της Ύψιστης Αρχής παιδί που κάνει τη
σπουδή του. Παιδί μπαίνει στ’ όχημα.
Παιδί θα βγει και πάλι. Κι αν το σαρκίο
θα φθαρεί, το λίπος του φυράνει, κι οι
δίπλες ή δύσμορφες πτυχές χαλάσουν
τη θωριά του, της Θείας Πρόνοιας ειν’
εντολή. Η διαδρομή έχει αρχή και τέλος να κατέβει.
Προορισμός: Παράδεισος. Αλλιώς και
πίσω πάλι.
Πρώτη Δημοσίευση anapnoes.gr
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Ναταλία Α. Ρενιέρη
Ορθοπεδικός χειρουργός
Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιατρικού Αθηνών, Κλινική Ψυχικού
Γιώργος Α. Ρενιέρης
Ορθοπεδικός χειρουργός – Χειρουργός Τραύματος
Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπ/μιακού Γενικού Νοσοκομείου Π.Γ.Ν Αττικόν

Το άρθρο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τα άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα στην περιοχή
του αυχένα να κατανοήσουν καλύτερα τα αίτια των συμπτωμάτων αυτών και τον τρόπο με τον
οποίο οι ίδιοι αλλά και ο ιατρός πρέπει να προσεγγίζει το αυχενικό σύνδρομο.

Τί είναι το αυχενικό σύνδρομο?

Ο όρος αυχενικό σύνδρομο περιλαμβάνει διάφορες παθήσεις που αφορούν το αυχενικό τμήμα της σπονδυλικής στήλης και εκδηλώνονται με κάποια ενόχληση ή συνδυασμό συμπτωμάτων στην περιοχή του αυχένα. Η λέξη κλειδί εδώ είναι το σύνδρομο, λέξη που στην ιατρική
χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά αίτια.
Επομένως κάθε πόνος στον αυχένα δεν είναι πάντα ένα απλό μυϊκό πρόβλημα, αλλά και δεν
οφείλεται πάντα σε μία κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ή κάποιο σοβαρότερο
Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα?
Τα συχνότερα συμπτώματα του αυχενικού συνδρόμου είναι ο πόνος και η δυσκολία στην κίνηση στον αυχένα. Ο πόνος συχνά εντοπίζεται στην οπίσθια πλευρά του αυχένα αλλά μπορεί και
να επεκτείνεται και στην πρόσθια πλευρά. Επίσης συχνά επεκτείνεται στην περιοχή του ώμου
ή και σε ολόκληρο το άνω άκρο, αλλά και στην πλάτη. Μερικές φορές μπορεί να συνδυάζεται
με πονοκέφαλο, ζαλάδες, ίλλιγγο και με μούδιασμα στα δάχτυλα ή και μυϊκή αδυναμία στο
άνω άκρο.
Ποια είναι τα συχνότερα αίτια?
Το μακράν συχνότερο αίτιο του αυχενικού συνδρόμου αποτελεί η κόπωση των μυών του αυχένα στη δουλειά ή ο τραυματισμός τους στα πλαίσια κάποιας αθλητικής δραστηριότητας ή
ενός ατυχήματος (τροχαίο). Ένα αυχενικό άλγος όμως μπορεί να οφείλεται και σε πιο σοβαρά
αίτια όπως η εκφύλιση των αυχενικών σπονδύλων και δίσκων (αρθροπάθεια/ δισκοπάθεια) ή
η πρόπτωση/ κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.
Υπάρχει όμως και η περίπτωση η αιτία του πόνου να είναι εντελώς διαφορετική, για παράδειγμα να οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα του ώμου, η να αποτελεί αντανάκλαση από προβλήματα
στο θώρακα (πνευμονικά ή καρδιακά προβλήματα). Επίσης συχνά τα συμπτώματα οφείλονται
σε ημικρανία παθήσεις του αυτιού (λαβύρινθος). Τέλος αυχενικός πόνος μπορεί να εμφανιστεί
σε περιπτώσεις προβλημάτων του λάρυγγα και του οισοφάγου και σπάνια σε συγκεκριμένες
μορφές καρκίνου.
Πότε να πάω στον ιατρό
Δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε τον ιατρό σας για κάθε πόνο στον αυχένα. Ένα αυχενικό
άλγος το οποίο εντοπίζεται αποκλειστικά στον αυχένα, δεν συνδυάζεται με άλλα συμπτώματα
και εμφανίστηκε μετά από κόπωση, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε μυϊκά αίτια. Στην
περίπτωση αυτή η πρώτη αντιμετώπιση μπορεί να γίνει χωρίς να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.
Ωστόσο υπάρχουν κάποια σημεία κλειδιά που θα πρέπει να σας οδηγήσουν να συμβουλευτείτε έναν ιατρό:
α) Όταν οι ενοχλήσεις και οι πόνοι είναι συστηματικοί, δηλαδή εμφανίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή επανεμφανίζονται παρά την αρχική θεραπεία.
β) Ο πόνος συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, όπως μουδιάσματα στα χέρια, μυϊκή αδυναμία, ζαλάδες, πονοκεφάλους, βαρηκοΐα, διαταραχές όρασης, βράγχος φωνής.
γ) Τραυματισμός. Σε περίπτωση ατυχήματος (πτώση, τροχαίο) συνίσταται η επίσκεψη στον
ιατρό, για να αποκλειστούν συνοδοί.
δ) Ιστορικό ασθένειας στην περιοχή του λαιμού, όπως καρκίνος.
Αρχική αντιμετώπιση
Αναφέραμε τις περιπτώσεις που πριν από την αντιμετώπιση συνίσταται η ιατρική συμβουλή.
Στην περίπτωση μίας απλής αυχεναλγίας συνίσταται, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις, η
λήψη ενός αναλγητικού ή ενός αντιφλεγμονώδους. Η χρήση του κολάρου είναι αμφιλεγόμενη. Το κολάρο, όταν χρησιμοποιείται πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις οξέος
έντονου πόνου και για λίγες ημέρες (3-5 ημέρες) καθώς έχει αποδειχθεί ότι η παρατεταμένη
ακινητοποίηση μπορεί μεν να ανακουφίζει τον πόνο, αλλά συνδυάζεται με παράταση των συμπτωμάτων και μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής. Αποφύγετε επίσης το κρύο. Ζεστά επιθέματα
μπορεί να έχουν μία ήπια μυοχαλαρωτική δράση και χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις
οξέος πόνου.
Τί εξετάσεις πρέπει να γίνουν?
Όπως είδαμε η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά απλά μυϊκά προβλήματα, επομένως δεν
απαιτούν περαιτέρω εξετάσεις. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ανάλογα με τα συμπτώματα θα
πρέπει να αναζητηθεί και ο κατάλληλος ιατρός και να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις. Έτσι, αν
προεξάρχουν συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, ίλιγγος, ζάλη, διαταραχές όρασης συνίσταται
η επίσκεψη σε έναν νευρολόγο και έναν ωτορινολαρυγγολόγο, πριν την επίσκεψη σε έναν ορθοπεδικό.
Ανάλογα με τα συμπτώματα και τα ευρήματα από την κλινική εξέταση συμπληρωματικά ενδέχεται να χρειαστούν συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως αιματολογικές εξετάσεις
και ακτινογραφίες. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η μαγνητικής τομογραφία ή/και
η αξονική τομογραφία. Οι ειδικές αυτές εξετάσεις χρησιμοποιούνται για να απεικονισθούν
τόσο το σκελετικό και μυϊκό σύστημα όσο και το νευρικό σύστημα, με το νωτιαίο μυελό και
τις νευρικές ρίζες. Ακόμα μπορεί να χρειασθεί ένας ενδελεχής νευρολογικός έλεγχος, π.χ. ο
έλεγχος της λειτουργείας των περιφερικών νεύρων και μυών μέσω ηλεκτρομυογραφήματος/
ηλεκτρονευρογραφήματος.
Πώς θα αντιμετωπισθεί το αυχενικό σύνδρομο?
Την αρχική αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου ακολουθεί θεραπεία, η οποία είναι προσαρμοσμένη στο αίτιο των συμπτωμάτων. Στην περίπτωση των ορθοπεδικών προβλημάτων η
θεραπεία βασίζεται στη φαρμακευτική αγωγή και στη φυσικοθεραπεία, με στόχο τη λύση του
μυϊκού σπασμού, την κινητοποίηση των αρθρώσεων και την ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος του αυχένα καθώς και στη βελτίωση της θέσης της αυχενικής σπονδυλικής στήλης. Η
φαρμακευτική αντιμετώπιση συνίσταται σε θεραπεία από του στόματος με αναλγητικά, αντι-

21

1. IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019/1/89

φλεγμονώδη και μυοχαλαρωτικά και τοπικές εγχύσεις κορτιζόνης ή αναισθητικού. Η χειρουργική
αντιμετώπιση, π.χ. η αποσυμπίεση μέσω αφαίρεσης ενός μεσοσπονδυλίου δίσκου, είναι απαραίτητη σε σχετικά λίγες περιπτώσεις, κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια χρόνια πίεση νεύρο.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι δεν απαιτεί κάθε δισκοκήλη χειρουργική αντιμετώπιση. Ειδικά για την
περίπτωση της δισκοπάθειας, έχουν εμφανισθεί τελευταία τεχνικές αποκατάστασης, όπως ενδοδισκικές ενέσεις, οι οποίες όμως πρέπει να γίνονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και από
τους ειδικούς.
Τί μπορώ να κάνω για να αποφύγω τα αυχενικά προβλήματα?
Έχει αποδειχθεί ότι η στάση αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη αυχενικών προβλημάτων και πρέπει να προσέχουμε τη θέση του αυχένα καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας. Περπατάμε με το κεφάλι ψηλά και όχι καμπουριαστά. Όταν στεκόμαστε όρθιοι για αρκετή ώρα, φροντίζουμε ώστε το αφτί, ο ώμος, το ισχίο και το γόνατό μας να βρίσκονται όσο γίνεται στην ίδια ευθεία. Αποφεύγουμε τη συνεχή χρήση κινητού ή tablet, τα οποία ευνοούν την
καμπουριαστή στάση του σώματος. Αποφεύγουμε να σηκώνουμε μεγάλα βάρη και δεν κρεμάμε
βαριές τσάντες στον ώμο ή στην πλάτη, καθώς για να κρατήσουμε το βάρος αναγκαζόμαστε να
φέρουμε το σώμα σε λάθος θέση. Όταν πρέπει να σηκώσουμε βάρος φροντίζουμε για την ισομερή
κατανομή του βάρους. ¨όταν καθόμαστε στο γραφείο ή εργαζόμαστε στον υπολογιστή πρέπει να
φροντίζουμε για τη σωστή θέση της καρέκλας και του υπολογιστή και το σωστό ύψος του γραφείου. Κοιμόμαστε ανάσκελα με χρήση ενός σωστού μαξιλαριού και στρώματος. Ένα καλό μαξιλάρι πρέπει να καλύπτει τον κενό χώρο μεταξύ ώμου και αφτιού όταν κοιμόμαστε στο πλάι. Ανατομικά μαξιλάρια ή τα λεγόμενα μαξιλάρια με αφρό μνήμης διατηρούν τον αυχένα σε καλύτερη
θέση κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τέλος η σωστή εκγύμναση των μυών του αυχένα εξασφαλίζει
καλή στατική ισορροπία και συμβάλλει στην αποφυγή προβλημάτων στην περιοχή του αυχένα.

Χρήσιμες Οδηγίες για σωστή φώνηση
γράφει ο
ΤΑΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ. 22910 40550, 6942580148

Απλές οδηγίες καθημερινής υγιεινής του οργάνου της φώνησης (λάρυγγας) για επαγγελματίες και μη της φωνής.
Τι να μην κάνετε
ΜΗ μιλάτε άσκοπα.
ΜΗN καπνίζετε τσιγάρα, πούρα, πίπα, κτλ.
ΜΗN πίνετε οινοπνευματώδη γενικώς και ιδίως
την προηγούμενη και την ίδια ημέρα που θα
πρέπει να τραγουδήσετε.
ΜΗN πίνετε καφέ πριν από κάποια παρουσίαση/ παράσταση.
ΜΗN καταναλώνετε φαγητά που προκαλούν
παλινδρόμηση: γεύματα με πολλά λιπαρά, τηγανητά, πικάντικα ή κοκκινιστά φαγητά, αυγά
με τον κρόκο, σοκολάτα, εσπεριδοειδή, άγουρα
φρούτα και γλυκά με σιρόπι.
ΜΗN καταναλώνετε ροφήματα/ποτά που προκαλούν παλινδρόμηση: ροφήματα καφέ, σοκολάτας ή τσαγιού, ανθρακούχα ποτά όπως Cola,
σόδα, ή μπύρα, βαριά οινοπνευματώδη ποτά
και ειδικά κόκκινο κρασί, όξινους χυμούς φρούτων, όπως χυμό ντομάτας, λεμονιού και πορτοκαλιού.
ΜΗN τρώτε και μην πίνετε τίποτα για τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τον ύπνο.
ΜΗN είστε τελείως νηστικοί και πεινασμένοι
στην παρουσίαση/ παράσταση.
ΜΗΝ τρώτε καραμέλες με ερεθιστικές (καυτερές) ή με αναισθητικές ουσίες (για τον πονόλαιμο)
ΜΗN πίνετε γάλα την ημέρα της παρουσίασης/
παράστασης.
ΜΗΝ αμελείτε χρόνια προβλήματα ρινικής
απόφραξης που αυξάνουν την αναπνοή από το
στόμα.
ΜΗΝ παίρνετε φάρμακα χωρίς να ενημερώσετε
τον ιατρό σας.
ΜΗΝ στριγγλίζετε.
ΜΗΝ φωνάζετε σε αθλητικές εκδηλώσεις (ούτε
αν τις βλέπετε από την τηλεόραση!)
ΜΗΝ μιλάτε/ φωνάζετε υπό την επήρεια έντονων (ακραίων) συναισθημάτων θυμού, λύπης,
χαράς, άγχους, φόβου, κτλ.
ΜΗ μιλάτε πολύ σε μπαρ και κέντρα διασκεδάσεως με θόρυβο.
ΜΗ φωνάζετε για να ακουστείτε μέσα σε θορυβώδεις χώρους, όπως μπαρ, γήπεδα, συγκε-

ντρώσεις, party κτλ.
ΜΗ φτερνίζεστε βγάζοντας φωνή (ούτε, όμως,
να πνίγετε το φτάρνισμα)
ΜΗ βγάζετε φωνή όταν χασμουριέστε.
ΜΗ βήχετε παρά μόνο αντανακλαστικά.
ΜΗN «καθαρίζετε» συχνά τον λαιμό σας.
ΜΗN ξενυχτάτε την προηγουμένη μέρα από την
παρουσίαση/παράσταση.
ΜΗN τραγουδάτε χωρίς την απαραίτητη προθέρμανση της φωνής.
ΜΗN τραγουδάτε σε ανοιχτό χώρο χωρίς τα κατάλληλα μηχανήματα που επιτρέπουν ελάχιστη
φωνητική προσπάθεια και μέγιστο ακουστικό
αποτέλεσμα.
ΜΗN τραγουδάτε αν πονάει ο λαιμός σας.
ΜΗ μιλάτε αν έχετε πάθει λαρυγγίτιδα.
ΜΗN τραγουδάτε ψηλότερα ή χαμηλότερα από
το άνετο εύρος της φωνής σας.
ΜΗN το παρακάνετε στο τραγούδι (αν βραχνιάζετε ή κλείνει η φωνή σας, σίγουρα κάνετε κάποιο λάθος)
ΜΗ μιλάτε ψιθυριστά.
ΜΗN τραγουδάτε είδη μουσικής για τα οποία
δεν γνωρίζετε την τεχνική εκτέλεσής τους (π.χ.
country, rock, pop κτλ.)
Τι να κάνετε
Να χρησιμοποιείτε τον λάρυγγά σας ως ένα
«πανάκριβο» και πολύτιμο μουσικό όργανο.
Να μιλάτε με τον δικό σας τρόπο, στον δικό σας
τόνο, χωρίς να ζορίζεστε.
Να υποστηρίζετε τη φωνή στην ομιλία, όπως
ακριβώς και στο τραγούδι
Να γελάτε όσο θέλετε, αλλά με κατάλληλη υποστήριξη της φωνής.
Να ελέγχετε τις αντιδράσεις σας στα ακραία συναισθήματα.
Να αποφεύγετε ενεργητικά το άγχος.
Να αποφεύγετε τα μέρη με ρύπανση (καπνός,
σκόνη, καυσαέρια κτλ). Όλα αυτά περνάνε μέσα
από τον λάρυγγα.
Να εισπνέετε διαφραγματικά όταν μιλάτε, δηλαδή να φουσκώνει η κοιλιά.
Να τρώτε καλά και υγιεινά.
Να ενυδατώνεστε ικανοποιητικά, τόσο ώστε τα
ούρα σας να είναι διαυγή.
Να χρησιμοποιείτε υγραντήρα δωματίου τον
χειμώνα στο σπίτι, διότι το καλοριφέρ ξηραίνει
τον αέρα.
Όταν τραγουδάτε σε χώρο με καπνιστές, τοποθετήσετε στo πίσω μέρoς της σκηνής έναν
ανεμιστήρα αργής και αθόρυβης κίνησης πoυ
επιστρέφει τoν καπνό πρoς τo ακρoατήριo.
Αν πρόκειται να χειρουργηθείτε με γενική νάρκωση, εξασφαλίστε ότι η διασωλήνωση θα γίνει
από τον πιο έμπειρο αναισθησιολόγο.

īǿǹȉǿȃǹȀǹȃȍȆǼȁȂǹȉȅīȇǹĭǾȂǹ[
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22

Επειδή στους Έλληνες δεν αρέσει ο κομμουνισμός
Ο Λουκάς Γεωργιάδης επισημαίνει τρεις βασικές προϋποθέσεις
για να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο, την επόμενη των εκλογών. Πρώτη, ο νόμος και τάξη, δεύτερη αποκομματικοποίηση της
διοίκησης και τρίτη, οι αποκρατικοποιήσεις. Μπορεί να αντίκειται στον κομμουνιστικό τρόπο σκέψης των Ελλήνων, αλλά στους
Έλληνες ουδέποτε άρεσε ο κομμουνισμός.

Η αλλαγή κυβέρνησης στις προσεχείς εκλογές θα αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα και ελπιδοφόρα πορεία της χώρας. Μάλιστα, αν συνδυαστεί με ένα «ιδανικό πολιτικό αποτέλεσμα» ώστε να αποφευχθεί
μία παρατατεμένη περίοδος αβεβαιότητας, αυτό θα γίνει εύκολα και
άμεσα αντιληπτό από τις αγορές, οι οποίες θα μας επιβραβεύσουν τιμολογώντας μας ανάλογα και κατά τρόπο αυτονόητο…
Η χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες. Και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που διαθέτουμε μπορεί να γίνει μόνο με μια νέα κυβέρνηση.
Μια κυβέρνηση, η οποία θα προχωρήσει με ταχύτατα βήματα στην
αποκατάσταση των συνθηκών ασφάλειας και τάξης. Στην οργάνωση
της δημόσιας διοίκησης κατά τα πρότυπα των δυτικών χωρών. Και
στην πλήρη εφαρμογή όσων έχουν υπογράψει οι σημερινοί κυβερνώντες για την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Νόμος και τάξη
Ζήτημα πρώτο. Ξεκινώντας από το πιο απλό, οφείλουμε να επισημάνουμε χωρίς πολλές αναλύσεις, ότι πρέπει όλοι οι πολίτες να εμπεδώσουν την πεποίθηση πως οι ίδιοι και οι περιουσίες τους προστατεύονται. Η αποκατάσταση της ομαλότητας στη δημόσια τάξη και ασφάλεια
των πολιτών είναι θέμα υψίστης προτεραιότητας.
Επιπλέον, χρειάζεται μια ριζική επαναπροσέγγιση του νόμου που σήμερα αποφυλακίζει… ελαφρά τη καρδία σκληρούς και αδίστακτους κακοποιούς. Το συγκεκριμένο ζήτημα σχετίζεται σε εξαιρετικά σημαντικό
βαθμό με την οικονομική καθημερινότητα των πολιτών και φυσικά τις
επενδύσεις. Σε τέτοιες συνθήκες… ζούγκλας, καμία κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει και να βελτιώσει τους δείκτες ευημερίας της.
Αποκομματικοποίηση της κρατικής διοίκησης
Ζήτημα δεύτερο. Η αποκομματικοποίηση της κρατικής διοίκησης και
η αξιολόγηση των υπαλλήλων είναι στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν
ως απολύτως θετικά από τους διεθνείς επενδυτές. Μόνο με πολύτιμα
κεφάλαια, μπορούμε να βρούμε καμιά δουλειά της προκοπής, ώστε να
βελτιωθούν οι προοπτικές του ασφαλιστικού.
Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα καταπολέμησης του
βολέματος. Πρέπει διαρκώς να προάγεται η συνεχής προσπάθεια των
υπαλλήλων της διοίκησης ώστε να είναι πιο αποδοτικοί και ταυτόχρονα αυτό να συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες παροχές. Βασικό προαπαιτούμενο για ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κράτος που σέβεται
τα χρήματα των φορολογούμενων του είναι η αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Ο φορολογούμενος πολίτης, ως γονιός, ασθενής κλπ. πρέπει
να γνωρίζει ποιοι είναι άξιοι να είναι δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί κλπ.
Πρέπει να έχει την ασφάλεια ότι σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας
του, θα έχει να κάνει με τους καλύτερους.
Αποκρατικοποιήσεις
Ζήτημα τρίτο. Στον οικονομικό τομέα, το κύριο ζητούμενο είναι η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και η απελευθέρωση των αγορών με
ταχύτητα… φωτός! Θυμίζουμε στους αφελείς, ότι χρεοκοπήσαμε λόγω
του κρατικισμού. Και των αριστερών πολιτικών που ακολουθούσαν τα
κόμματα κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και μετά, με εξαίρεση κάποιες μικρές περιόδους. Η μαζική πώληση περιουσιακών στοιχείων του Κράτους αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για τη χώρα, προκειμένου να προσελκύσουμε επενδύσεις και να δημιουργηθούν χιλιάδες
θέσεις εργασίας και μάλιστα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στους Έλληνες δεν άρεσε ποτέ ο κομμουνισμός
Ξέρουμε ότι όλα τα παραπάνω είναι… ανάλγητα και ενδεχομένως…
φασιστικά! Δεν μας αφορά η άποψη των λίγων που δηλώνουν «δημοκράτες» ή «αντιφασίστες» αλλά κατά βάθος είναι κάτι άλλο. Δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς που κρύβουν τον φασισμό τους πίσω από τις
δήθεν «δημοκρατικές ευαισθησίες». Δεν μας αφορούν οι λίγοι, αλλά
οι πολλοί.
Οι λίγοι δεν μπορούν να ανατρέψουν τα αυτονόητα που ισχύουν σε
όλες τις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου. Αν δεν τους αρέσει το δυτικό πρότυπο δημοκρατίας, υπάρχουν και χώρες σαν τη… Βενεζουέλα,
όπου μπορούν να ζήσουν το όνειρο τους! Ας πάνε να κάνουν εκεί τη
γυμναστική τους. Όσο και αν σκέφτονται κομμουνιστικά οι σημερινοί
κυβερνώντες ποτέ δεν θα γίνει αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Γιατί
πολύ απλά οι μηχανισμοί της δημοκρατίας είναι τέτοιοι που αποκλείουν τα πάσης φύσεως φασιστοειδή, είτε ερυθρού είτε μαύρου χρώματος. Σ΄ αυτήν τη χώρα δεν είχαμε και δεν θα έχουμε κομμουνισμό,
ασχέτως εάν έχουμε κομμουνιστικό τρόπο σκέψης. Ας μην κάνουν
όνειρα…
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Μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα
Του Πάνου Σκουρολιάκου *

Οι ιστορικές εξελίξεις άλλοτε ευνοούν και άλλοτε δυσκολεύουν τον άνθρωπο. Είτε ατομικά, είτε ως πολίτη
στο συλλογικό επίπεδο. Οι ρήξεις, οι
τομές, οι επαναστάσεις ακόμα δημιουργούν «νέες εποχές» τις οποίες
αναμένει το κοινωνικό σύνολο ώστε να
ευεργετηθεί από αυτές. Πολλές φορές
όμως, οι νέες εποχές θέτουν σε αμφισβήτηση παγιωμένες καταστάσεις και
«ξεβολεύουν» μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων και κατηγορίες που ευεργετούνται από τις καταστάσεις που
εγκαθίδρυσαν και ελέγχουν.
Κατανοούμε πλήρως την αδυναμία
της συντηρητικής παράταξης να συμφιλιωθεί με την πραγματικότητα της
διακυβέρνησης της χώρας από ένα
κόμμα της Αριστεράς. Με έλλειμμα δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης, πολλοί
από τους ηγέτες της συμπεριφέρθηκαν
αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης με
κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ σαν να είχαν ξυπνήσει από ένα κακό όνειρο και το «πρωθυπουργός Τσίπρας» ήταν ένας εφιάλτης που δεν μπορούσε να συμβαίνει
στην πραγματική ζωή. Όταν όμως διαπίστωναν ότι ο εφιάλτης τους είναι η
πραγματικότητα την οποία είχε εγκρίνει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός,
ως “νόμιμοι ιδιοκτήτες” της χώρας
άρχισαν να μηχανεύονται τρόπους και
ακόμα να προετοιμάζουν νόμους που
θα αποτρέπουν τη διακυβέρνηση της
χώρας από την Αριστερά, γιατί η δική
τους δημοκρατία αρχίζει από τα ναζιστικά μορφώματα και τελειώνει στους
υποταγμένους στον καταστροφικό νεοφιλελευθερισμό, κατ’ όνομα πια σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες.
Ήταν τόσο σίγουροι ότι η ίδια η φύση,
τα καιρικά φαινόμενα και η «Δεξιά του
Κυρίου» δεν θα επιτρέψουν την επέλαση των «Κατσαπλιάδων». Κάθε τρεις
βδομάδες προανήγγειλαν την πτώση
της κυβέρνησης. Όμως η κυβέρνηση
δεν έπεφτε. Με τρόμο και δυσθυμία
έβλεπαν τις προβλέψεις τους συνεχώς
να εξευτελίζονται. Στις αξιολογήσεις,
στον «κόφτη», στις παροχές προς τους
αδύναμους συμπολίτες μας. Έως ότου
ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και βγήκαμε από τα Μνημόνια. Και οι παροχές αυξάνονται και, ναι, η κυβέρνηση
δίνει από αυτά που περισσεύουν. Από
πού περισσεύουν; Από αυτά που δεν
κλέβουν οι άνθρωποί της. Κι ακόμα
διερευνώνται σκάνδαλα, μικρά και μεγάλα.
Η αδυναμία αποδοχής της πραγματικότητας ξεκινά από δύο αφετηρίες. Η
πρώτη είναι το τοπίο που διαμόρφωσε η ίδια η Ιστορία. Πώς είναι δυνατόν
οι χαμένοι του ξενοκίνητου εμφύλιου πολέμου, αυτοί που σύρθηκαν σε

εξορίες, ξερονήσια και αποσπάσματα να κάθονται στον
πρωθυπουργικό θώκο και
στα υπουργικά έδρανα; Πώς
είναι δυνατόν να κυβερνούν;!
Η άλλη αφετηρία έχει να κάνει με τον τρόπο διακυβέρνησης. Πώς
είναι δυνατόν να χαλούν τη σούπα του
πελατειακού κράτους, τις ανάρμοστες
συμπεριφορές με συμφέροντα και τις
εκλεκτικές συγγένειες με κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες, τα γλέντια με
εξοπλιστικά προγράμματα, τις προμήθειες του Δημοσίου, τα δημόσια έργα
και ένα σωρό άλλα που καλά είχαν
βολέψει όλους αυτούς τους επαγγελματίες πατριώτες; Όλους αυτούς που
έλεγχαν μέσω της διακυβέρνησής τους
δεκαετίες τώρα το δημόσιο χρήμα σε
ένα πάρτι που τελείωσε στις 25 Ιανουαρίου του 2015.
Η αντιπολίτευση, με επικεφαλής το
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι
εγκλωβισμένη σε καταστάσεις που
έχει δημιουργήσει η Ιστορία κατά το
παρελθόν. Κλειδώθηκαν σε ένα περιβάλλον που έχει πια ξεπεραστεί. Αυτοί
όμως δεν τολμούν, δεν τους βολεύει,
δεν έχουν το θάρρος να αποδράσουν
από αυτό. Η Ιστορία έχει προχωρήσει,
τα δεδομένα έχουν αλλάξει, η ίδια η
ζωή είναι αλλού.
Περίτρανα φάνηκε αυτή η κατάσταση
εγκλωβισμού του παλιού πολιτικού
συστήματος με την έναρξη στη Βουλή
της διαδικασίας για παροχή ψήφου
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα. Ήρθαν ήδη χαμένοι. Την
προηγούμενη ο Κ. Μητσοτάκης είχε
παραδεχθεί σε συνέντευξή του ότι η
κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του
ΚΙΝ.ΑΛΛ., συντονισμένα χτυπώντας με
χέρια και πόδια τα έδρανα και αλαλάζοντας, εμπόδιζε τον πρωθυπουργό
να μιλήσει. Συντονισμένα και συνεννοημένα. Ήταν το μόνο που θα τους
έδινε γενναίο μερίδιο στα τηλεοπτικά
δελτία, μια και οι πολιτικές τους θέσεις
δεν συγκινούν κανένα. Ήρθαν ήδη χαμένοι. Με την αποτυχία να τους οδηγεί
σε ατραπούς αλλοφροσύνης, κανιβαλισμού και βάρβαρης προσβολής του
Κοινοβουλίου και της δημοκρατίας.
Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας,
εγκατέλειψαν την αίθουσα διακριτικά.
Μοιραία λοιπόν μας έρχονται στον
νου οι «Μοιραίοι» του Βάρναλη:
«Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα,
προσμένουν ίσως ένα θάμα».
* Ο Πάνος Σκουρολιάκος είναι μέλος της Κ.Ε. του
ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Περιφέρειας Αττικής
(ΠΗΓΗ : https://panos.skouroliakos.gr/?p=3633 )
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Μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια καλή ιστορία λέει ο βραζιλιάνος προσωπικός μου ποτοαναμείκτης μεν αλλά θα πρωτοτυπήσω. Θα
σου γράψω την αλήθεια μου.
Το συλλαλητήριο της Κυριακής για τη
Μακεδονία μας πιστεύω πως ήταν
το σημαντικότερο των τελευταίων 40
χρόνων. Μπορεί να φαίνεται βαρύγδουπο αλλά όταν έρχεται προ των
πυλών μια κατάπτυστη συμφωνία,
ήταν η τελευταία δυνατότητα να εκφραστούν οι πολίτες. Άλλη δεν υπάρχει. Ψηφίζεται αυτή τη βδομάδα και
αντίο ζωή. Εδώ δεν μιλάμε για συντεχνιακό θέμα, για φόρους, το μνημόνιο και το δημοψήφισμα. Μιλάμε για
τη Μακεδονία μας ! Θέμα εθνικό και
ανώτερο όλων !
Αν βάλεις δε και τα 4 χρόνια Συριζανελ στην εξουσία με ότι αυτό συνεπάγεται στην Παιδεία, στην Οικονομία,
στην κοινωνική συνοχή, στην ασφάλεια, στην εξωτερική πολιτική, τι άλλο
θα πρέπει να γίνει δηλαδή για να εκφραστεί ο πολίτης;;;
Θα μου πεις, «και τι έγινε, σάμπως θα
αλλάξω κάτι;» Αυτή ακριβώς είναι η
λογική που θέλουν να σε οδηγήσουν.
Ο ωχαδερφισμός και η εύκολη κριτική
του καναπέ. Τίποτα δεν γίνεται, όλοι
ίδιοι είναι, άρα ας μην πάω. Οπότε
δράττονται της ευκαιρίας οι γραικύλοι και το επιχείρημα είναι καλομαγειρεμένο με τα μπαχαρικά του και
σερβίρεται φρέσκο.
Αφού ο λαός δεν διαμαρτύρεται, άρα
καλά κάνουμε.
Δεν τρέφω αυταπάτες ότι άλλαξα το
ρουν της ιστορίας. Όταν όμως κοιτάζω
τον καθρέπτη, είναι ικανοποιημένος
πως αυτό που μου αναλογούσε, αυτός ο κόκκος άμμου που αναλογεί στο
άτομο μου, το έκανα.
Την Κυριακή είχα ένα «επίσημο»
τουρνουά darts. Σπορ με το οποίο
ασχολούμαι, προπονούμαι, συμμετέχω. Πέρναγαν οι μέρες και περίμενα
αναβολή. Ρώτησα και μου απάντησαν
με ένα οικτρά γελοίο μήνυμα πως δεν
γίνεται λόγω προγραμματισμού, ότι
ο κόσμος έχει και δουλειές και ήταν
ανέφικτο. Ταλαντεύτηκα να πάω ή
να μην πάω και τελικά αποφάσισα να
μην πάω. Ήταν η τελευταία ευκαιρία
για τη Μακεδονία μας. Από ότι έμαθα
μετά, οι υπόλοιποι πήγαν κανονικά.
Ντροπή.
Ώρες ώρες το περπάτημα στην πόλη
έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από
αυτό στη φύση. Βγήκα στην Πατησίων
και άρχισαν να με ζώνουν τα φίδια.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Είδα αυτό.

Προχώρησα λίγο παρακάτω, αυτό

Πιο πέρα αυτό

Φτάνω στην Ομόνοια, τίποτα. Ανεβαίνω τη Σταδίου, τίποτα.

Ανεβαίνω τη Σταδίου, ψόφια πράγματα.

Έφτασα στο τέλος της που είχε κόσμο.

Από εκεί το πλήθος ήταν πυκνό. Δεν
ήταν εύκολη η διέλευση οπότε σταμάτησα εκεί και άκουγα τις ομιλίες.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας, μικροί, μεγάλοι, πιο μεγάλοι. Κόσμια πράγματα.
Κάλεσα στο τηλέφωνο 3 φίλους αλλά
δεν είχε έρθει ούτε ένας. Από τη θητεία μου στα γήπεδα, συνήθως πέφτω
μέσα στην καταμέτρηση του πλήθους
και με αυτά που είδα και από κοντά
και από τα drones, με πολύ καλή διάθεση σου λέω ότι με το ζόρι έφταναν
τις 250.000.
Όταν ερχόμουν έβλεπα κόσμο να κόβει βόλτες με σακούλες με ψώνια. Καφετέριες γεμάτες. Είναι ντροπή μας.
Ξεφτίλα. Πάλι καλά που κατέβηκε η
επαρχία γιατί αν περίμενες από τους
Αθηναίους σώθηκες. Αυτοί τις Κυριακές θέλουν γήπεδο και φραπέ. Όχι.
Φρέντο γιατί γίναμε Ευρώπη και φραπέ κάνουμε στα σπίτια μας.
Περίμενα μετά από τη λαίλαπα του
Σύριζα να βγει ο κόσμος στο δρόμο.
Για τη Μακεδονία μας είναι, όχι για τα
γκολ του Θρύλου στην Ευρώπη !
Ψηλά στη Σταδίου, στην αρχή της,
που βρισκόμουν, δεν κατάλαβα κάτι
από τα επεισόδια. Νομίζω ότι τα
υπερμεγεθύνουμε. Κακώς γιατί φοβίζουμε τους επόμενους. Ακούγονταν
μερικές κρότου λάμψης αλλά τίποτα
το ανησυχητικό. Το ξέραμε ότι κάτι θα
γίνει. Σύριζα έχουμε άλλωστε. Μου
είπαν πως έριξαν δακρυγόνα κοντά
στην εξέδρα που δεν έγινε απολύτως
τίποτα. Κατά τις 4 όμως, η ατμόσφαιρα άρχισε να γίνεται αποπνικτική και
ο κόσμος αποφάσισε να φύγει. Κατεβαίναμε με γοργό βήμα τη Σταδίου
και η Αστυνομία είχε την τρομερή
ιδέα να κλείσει κατά πλάτος το δρόμο
με δύο κλούβες ! Επειδή μου αρέσει
η σημειολογία, ήταν στο ίδιο ύψος με
τη μαρτυρική Μαρφίν…
Για τη διέλευση των πολιτών είχε
απομείνει ένα μικρό πέρασμα στο πεζοδρόμιο. Όλοι έβριζαν, χτυπούσαν
με γροθιές τις κλούβες και πρέπει να
έπεσαν και καμιά 20 φιλοδωρήματα
με γκλομπ. Ευτυχώς αποφύγαμε τα
παρατράγουδα γιατί κάποιος ανέβηκε στην κλούβα, οδήγησε 15 μέτρα
και τη μετακίνησε. Αμέσως μετά ακολούθησε και η άλλη. Πάλι καλά.

Κατέβηκα στην Πατησίων, άδειοι δρόμοι, πήρα ταξί και επέστρεψα.
Απογοητευμένος από τους πολλούς,
με την παρηγοριά πως το χρέος μου
το έκανα.
Το Συλλαλητήριο ήταν μεγάλο μεν
αλλά περίμενα μια πολύ πιο βροντερή παρουσία. Από την άλλη για να
λέμε και την αλήθεια οι Συριζαίοι δεν
δικαιούνται να το απαξιώνουν γιατί
αν κάνουν αυτοί μια συγκέντρωση για
τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα
μαζέψουν ούτε 2.500 νοματαίους.
Ντροπή μας. Αν δηλαδή δεν κατέβει
1-2 εκατομμύρια κόσμου για τη Μακεδονία γιατί θα κατέβει, για να γίνουν
τα πεπόνια από κίτρινα, φούξια ;;;
Ίσως τελικά κακώς να στενοχωριέμαι
και σε αυτή τη χώρα να αξίζει η καταστροφή.
Ο Σώζων εαυτώ σωθήτω…
Υγ. Μου έλεγε μια φίλη μου που πήγε,
πως δεν πρέπει να το αφήσουμε να
συμβεί και αν μπορεί η αντιπολίτευση
να αντιδράσει και να εμποδίσει την
παράδοση της Μακεδονίας. Ναι της
είπα, υπάρχει. Άλλη φορά να προσέχεις τι ψηφίζεις και να μην πετάς την
ψήφο σου στα σκουπίδια. Τώρα είναι
αργά πια…
Το πήρα από: SUSPECT: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
http://suspect-enjoysthe-silence.blogspot.com/2019/01/blog-post_
22.html#ixzz5dJIDtdnY
www.suspectblog.gr
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ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
γράφει ο Ιωάννης Χ. Λαδάς

Πριν λίγες μέρες (5/12/2018) κατέβηκα στον Πειραιά για κάποια προσωπική μου υπόθεση. Είχα ραντεβού κοντά
στο Δημοτικό Θέατρο. Το ταξί, λόγω
μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης, με
άφησε περίπου 100 μέτρα από το Θέατρο. Προχώρησα πεζός και πηγαίνοντας
είδα στα σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας ένα μεγάλο μαύρο μπόγο. Δεν είχε
συγκεκριμένο σχήμα, αλλά έμοιαζε σαν
σακί το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.
Μου γεννήθηκε η απορία, γιατί άφησαν τα σκουπίδια στα σκαλιά και δεν τα
έριξαν στον κάδο απορριμμάτων που
ήταν ακριβώς απέναντι.
Πλησιάζοντας προς τον μπόγο, είδα
κάτι να κουνιέται από μέσα. Σκέφτηκα
ότι κάποια αδέσποτα ζώα θα είχαν μπει
μέσα ζητώντας τροφή. Πλησίασα πιο
πολύ και όταν το ψηλάφισα κατάλαβα
ότι κάποιος άνθρωπος ήταν μέσα. Το
πίεσα 2-3 φορές πιο πολύ και από την
άκρη του πρόβαλλε ένα γυναικείο ζαρωμένο πρόσωπο. ‘Ήταν μια γριά! Την
ρώτησα: «Γιαγιά, τι έχεις; Πώς βρέθηκες εδώ;» Η γιαγιά δεν είπε λέξη. Γύρισε ξανά στο πλευρό της έσκυψε προς
τον κόρφο της και άρχισε να ψιθυρίζει: «Αγάπη μου, ψυχούλα μου, μωρό
μου…» Την ρώτησα: «Πού τα λες όλα
αυτά γιαγιά;» Εκείνη δεν μου έδωσε καμιάν απάντηση. Σε λίγο γύρισε και μου
ζήτησε ένα τσιγάρο. «Τσιγάρο δεν έχω
γιαγιά, γιατί δεν καπνίζω, αλλά θα σου
φέρω» της είπα. Πήγα στο απέναντι
περίπτερο και αγόρασα ένα πακέτο τσιγάρα κι έναν αναπτήρα. Της τα έδωσα.
Άπλωσε το χέρι της έξω από τα κουρέλια για να πάρει τα τσιγάρα και από τον
κόρφο της ξεπρόβαλε το κεφάλι μιας
γάτας. «Τι την θέλεις τη γάτα, γιαγιά;»
την ρώτησα. «Ποια γάτα;» μου απαντά.
«Αυτή που έχεις στην αγκαλιά σου»
της λέω. «Αυτή δεν είναι γάτα. Ε’ιναι η
μπουμπούκα μου. Μην φωνάζεις όμως
γιατί κοιμάται. Δεν θέλω να ξυπνήσει
γιατί φοβάται τους ανθρώπους . Βλέπεις; Δεν έχει βγει καθόλου στον δρόμο. Μένει συνέχεια στην αγκαλιά μου»
μου είπε η γιαγιά. «Και πού την βρήκες
την γάτα, γιαγιά;» την ρώτησα. Σταμάτησε λιγάκι σαν να ήθελε να βρει χρόνο
για να σκεφτεί τι θα απαντήσει. Μετά
από λίγο άρχισε να μου εξηγεί. «Την
βρήκα στα σκουπίδια, στην κεντρική
ψαραγορά του Πειραιά. Ήταν πάνω σε
έναν κάδο με σκουπίδια. Ήταν πολύ
ήρεμο γατάκι και πολύ όμορφο. Όταν
πλησίασα κοντά με κοίταζε στα μάτια,
μου νιαούρισε σαν να μου έλεγε: ‘πάρε
με’! Εγώ παιδιά δεν έχω, την πήρα και
από τότε την έχω σαν παιδί μου» είπε η
γιαγιά. «Κι όταν θέλει να κάνει την ανάγκη της, τότε τι γίνεται γιαγιά;» της λέω.
«Τότε αυτή φωνάζει και την πηγαίνω
στο πάρκο, στο ρολόι, που έχει χώμα.
Την αφήνω κάτω και μένω κοντά της.
Μόλις τελειώσει γυρίζει αμέσως στην
αγκαλιά μου. Όπως σου είπα πριν, αυτή
δεν έχει βγει καθόλου στον δρόμο» μου
απαντάει η γιαγιά.
Κι εγώ αμέσως θυμήθηκα ότι από την

ημέρα που γεννιέται ο άνθρωπος, η
Φύση φροντίζει και του δίνει την προίκα του. Δηλαδή, ορισμένες επιταγές
τις οποίες οφείλει να εξοφλήσει άκωνεκών στην πορεία της ζωής του. Στη γυναίκα, μια από αυτές τις επιταγές είναι
το μητρικό φίλτρο και η γιαγιά ήθελε να
εξοφλήσει αυτή την επιταγή της Φύσης
υιοθετώντας τη γάτα! Το κοριτσάκι, από
την προσχολική ακόμα ηλικία , θεωρεί
την κούκλα της ως το καλύτερο δώρο
της ζωής της. Την φροντίζει, την πλένει,
την χτενίζει, της φοράει ωραία φορέματα, της κάνει βαφτίσια και γεννέθλια,
κοιμούνται μαζί. Δηλαδή κάνει ό,τι κάνει η μητέρα της γι’ αυτήν. Βλέπετε, είναι η υποψήφια μητέρα!
Ήθελα να μάθω περισσότερα για τη
ζωή της αυτής της γυναίκας, αλλά η
γιαγιά δεν φαινόταν να είναι πρόθυμη να πει πολλά. ‘Ήταν πολύ φειδωλή.
Δεν της έκανα περισσότερες ερωτήσεις
γιατί δεν ήθελα να θεωρηθεί ότι της
κάνω ανάκριση. Την άφησα να πει ό,τι
και όσα εκείνη ήθελε. Σε μιαν ανάπαυλα της συζήτησής μας άνοιξε την πόρτα της ψυχής της και με ρώτησε: «Τον
είδες τον Λευτέρη;» «Ποιόν Λευτέρη
γιαγιά;» της απαντώ. «Τον Λευτέρη
μου» Κατάλαβα ότι κάποιος Λευτέρης
θα ήταν ο ανεκπλήρωτος έρωτας της
ζωής της. Και η γιαγιά συνέχισε: «Ο
Λευτέρης μου θα πήγαινε να φέρει τα
χαρτιά και τα στέφανα για να παντρευτούμε, αλλά δεν γύρισε ακόμα. Εσύ τι
λες, δεν θα’ρθει;». «Κάποτε θα έρθει,
γιαγιά. Αλλά με άλλο όνομα» της είπα.
Δεν ήθελα να της πω ότι όταν έρθει ο
Λευτέρης, θα έρθει κάποτε οπωσδήποτε, αλλά με άλλο όνομα, θα λέγεται
Χάρος… «Μα γιατί δεν έρχεται, γιατί
αργεί» με ρωτούσε. «Γιατί έχασε τον
δρόμο γιαγιά» και αντί να έρθει και να
φέρει χαρτιά και στέφανα για τον γάμο
(δηλαδή αυτά που κάθε κοπέλα περιμένει στη ζωή της, να δημιουργήσει οικογένεια, παιδιά, εγγόνια) ο Λευτέρης την
άφησε στα αζήτητα της κοινωνίας, όπως
αφήνουν τα αζήτητα εμπορεύματα στις
αποθήκες του Τελωνείου. Διότι η γιαγιά
για τον Λευτέρη δεν ήταν η αγαπημένη
του, αλλά ένα res (ένα πράγμα). Μετά
από αυτά, σκέφτηκα πόσα δυστυχισμένα πλάσματα πλήρωσαν με τη ζωή
τους την απιστία, την παλιανθρωπιά, το
ψέμα και την επιπολαιότητα ενός «Λευτέρη»! Στο συγκεκριμένο έγκλημα, γιατί
περί εγκλήματος πρόκειται αφού είναι
συνειδητή η εγκατάλειψη του θύματος,
μόνος υπεύθυνος είναι ο «Λευτέρης»
που έμεινε ατιμώρητος, γιατί ο Νόμος
δεν περιλαμβάνει την ερωτική εγκατάλειψη.
Αυτή η ιστορία της γιαγιάς είναι ένα
κομμάτι από το σκληρό πρόσωπο της
κοινωνίας στην οποία ζούμε σήμερα.
Αγαπητέ φίλε, αυτά που διάβασες είναι ακριβώς έτσι όπως συνέβησαν. Δεν
έχω προσθέσει ή αφαιρέσει ούτε μια
λέξη, γιατί τότε θα ήταν ένα παραμύθι
Ψέμα!
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Eπιμέλεια:
Χρήστος Προμοίρας

Ο Νίκος Ξυλούρης λείπει από το μάταιο τούτο κόσμο σχεδόν τριάντα χρόνια!!!
Κι όμως ακούγεται… τραγουδιέται…
είναι κοντά μας αφού έχει συνδεθεί
με τις μεγαλύτερες στιγμές της μεταπολεμικής μας δισκογραφίας…. Προσωπικά τον νιώθω άνθρωπο του σπιτιού μου … Συγγενή μου …Φύλακα
άγγελο και ραψωδό μου!!! Χρόνια
τώρα με συντροφεύει!!! Χρόνια μου
δείχνει την έξοδο στο φως!!!
«Έφυγε», πέταξε ψηλά, σαν σήμερα,
στις 8 Φεβρουαρίου 1980. Λίγο πριν
κλείσει τα 44 του χρόνια.
Ο Νίκος Ξυλούρης γεννήθηκε το 1936,
στα Ανώγεια Μυλοποτάμου από οικογένεια με μουσική παράδοση και
πολλούς λυράρηδες. Ο παππούς του,
ο Καραμουζαντώνης, ήταν ένας από
τους μεγαλύτερους λυράρηδες της
εποχής του, ενώ και τα αδέρφια του
Αντώνης (Ψαραντώνης) και Γιάννης
(Ψαρογιάννης), μετέπειτα, ακολούθησαν τα ίδια μουσικά μονοπάτια.
Έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια ο Νίκος Ξυλούρης. Όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό του, ξεριζώνεται από
τον τόπο του και μαζί με άλλους Ανωγειανούς κατεβαίνει στην κοιλάδα του
Μυλοπόταμου, για τρία χρόνια, μέχρι
την απελευθέρωση της Κρήτης. Ήταν
μόλις πέντε χρονών.
Η πρώτη λύρα, η πρώτη μαντινάδα
Ο δάσκαλός του, Μενέλαος Δραμουντάνης, διέκρινε το ταλέντο του και
όταν ήταν 12 ετών, έπεισε τον πατέρα
του, να του πάρει μια λύρα και να τον
βοηθήσει να ακολουθήσει αυτό που
αγαπά, παρότι εκείνος ήθελε να τον
σπουδάσει. Έτσι κι αλλιώς, ο Νίκος
έψελνε στην εκκλησία από παιδί.
Σταματά το σχολείο, μαθαίνει μόνος
τους τις πρώτες νότες, γράφει μαντινάδες και αρχίζει να παίζει σε γάμους
και πανηγύρια σε όλη την Κρήτη, δίπλα στον λυράρη Λεωνίδα Κλάδο. Στα
17 του αποφάσισε να μετακομίσει στο
Ηράκλειο και πιάνει δουλειά στο νυχτερινό κέντρο «Κάστρο». Τα πράγματα όμως δεν ήταν όπως τα περίμενε,
βρέθηκε «αντιμέτωπος» με τη μόδα
της «ευρωπαϊκής μουσικής» -ταγκό,
βαλς, ρούμπα- και επιπλέον, τα χρήματα που έβγαζε μόλις και μετά βίας
φτάνουν να τον συντηρήσουν.
Ο έρωτας με την Ουρανία
Σιγά σιγά οι Κρητικοί αρχίζουν να τον
στηρίζουν και να οργανώνουν γλέντια
για να τον ακούν να παίζει. Σε μια γιορτή βλέπει την Ουρανία Μελαμπιανάκη, κόρη αριστοκρατικής οικογενείας, και ο 20χρονος Νίκος την ερωτεύεται. Για ένα χρόνο της κάνει καντάδα
κάθε βράδυ κάτω από το παράθυρό
της, χωρίς στην πραγματικότητα να
έχουν μιλήσει ποτέ. Κλέβονται και
παντρεύονται κρυφά, στις 21 Μαΐου
του 1958. Ο γάμος έγινε με δυσκολία,
καθώς ακόμα και ο παπάς σεβόμενος
τα αυστηρά ήθη της εποχής, δεν ήθελε στην αρχή να ευλογήσει τον γάμο.
Αλλά, στην πορεία, ο πατέρας της Ουρανίας έδωσε τη συγκατάθεση του.

Νίκος Ξυλούρης: Ήτανε μια φορά …Μάτια μου!!!
Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο Νίκος ηχογραφεί
τον πρώτο του δίσκο με
τίτλο «Μια μαυροφόρα
που περνά». Δεν έχει
χρήματα για να πάρει
τραγουδίστρια, έτσι του
κάνει σεγόντο η Ουρανία.
Ο δίσκος έχει επιτυχία και ο
Νίκος ηχογράφησε και άλλα
τραγούδια σε δίσκους των 45
στροφών.
Η γέννηση της Ρηνιώς και το πρώτο
βραβείο στο Σαν Ρέμο
Το 1960 γεννήθηκε ο γιος του Γιώργος
-ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό το 2015, σε ηλικία 55 ετών- και
το 1966 η κόρη του Ρηνιώ. Την χρονιά
της γέννησης της κόρης του κέρδισε
και το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ
Μουσικής στο Σαν Ρέμο παίζοντας με
τη λύρα του ένα συρτάκι.
Η γνωριμία με τον
Γιάννη Μαρκόπουλο
Την επόμενη χρονιά άνοιξε στο Ηράκλειο το μουσικό κέντρο «Ερωτόκριτος» και πλέον δεν ανησυχούσε για
την επιβίωση του. Το 1969 ηχογράφησε με μεγάλη επιτυχία το δίσκο
«Ανυφαντού» και λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκε και πάλι σε αθηναϊκό μουσικό κέντρο. Οι καταστάσεις,
όμως, είχαν ωριμάσει πλέον και ο
κόσμος τον υποστήριζε περισσότερο.
Έτσι, μετακόμισε και πάλι στην Αθήνα. Εκεί γνώρισε τον ποιητή και σκηνοθέτη Ερρίκο Θαλασσινό, ο οποίος
αποφάσισε να τον συστήσει στον Γιάννη Μαρκόπουλο και έτσι ξεκίνησε
μια λαμπρή συνεργασία, με το δίσκο
«Χρονικό» και τα “Ριζίτικα”. Παράλληλα, γνωρίστηκε με τον διευθυντή της
δισκογραφικής εταιρίας Columbia και
έγιναν κουμπάροι.
Ποιός ανακάλυψε» τον Ξυλούρη
Για το ποιος «ανακάλυψε» το Νίκο
Ξυλούρη, τα λεγόμενα της συζύγου
του, Ουρανίας Ξυλούρη -όπως δημοσιεύτηκαν σε σχετικά αφιερώματα
των περιοδικών «Δίφωνο» και «Μονογραφίες» – διαφέρουν από την
ιστορία που συνήθως επικρατεί σε
αρκετές βιογραφίες του Νίκου Ξυλούρη: Ότι δηλαδή τον ανακάλυψε ο
Ερρίκος Θαλασσινός και τον ανέδειξε
ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Η ανάδειξη
του Ξυλούρη οφείλεται στο τραγούδι
του «Ανυφαντού» και το πρόσωπο
που τον ανακάλυψε και τον ανέδειξε
ήταν ο διευθυντής της δισκογραφικής
εταιρείας «Κολούμπια» Τάκης Λαμπρόπουλος, ο οποίος τον ηχογράφησε σε ένα γαμήλιο γλέντι στα Ανώγεια
κι έστειλε την κασέτα στον συνθέτη
Σταύρο Ξαρχάκο που βρισκόταν τότε
στο Παρίσι, προκειμένου να ακούσει
τη φωνή του Ανωγειανού λυράρη. Οι
εφημερίδες της εποχής έγραψαν ότι
ο Λαμπρόπουλος πήγε στην Κρήτη
όπου ανακάλυψε μια σπουδαία και
σημαντική φωνή. Από εκεί πληροφορήθηκε ο Γιάννης Μαρκόπουλος για
το Νίκο Ξυλούρη και του πρότεινε τα
τραγούδια του «Χρονικού». Προηγου-

μένως, ο Μαρκόπουλος είχε
δοκιμάσει τις φωνές του
Γρηγόρη Μπιθικώτση και
της Μαρίας Φαρανούρη,
που όπως φαίνεται δεν
τον ικανοποίησαν, μέχρι
που γνώρισε τον Ξυλούρη
και του εμπιστεύτηκε μερικά από τα τραγούδια του
κύκλου.
Στη «Λήδρα»
Το 1971 ξεκίνησε κοινές εμφανίσεις
με το Γιάννη Μαρκόπουλο στη μπουάτ «Λήδρα» και η φωνή του έγινε
σύμβολο της αντίστασης. Εκείνα τα
χρόνια συνεργάστηκε στενά με τον
Θρακιώτη τραγουδοποιό Θανάση
Γκαϊφύλλια στις μπουάτ της Πλάκας
και σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.
«Το μεγάλο μας τσίρκο» και Σταύρος
Ξαρχάκος
Το καλοκαίρι του 1973 τραγούδησε
στο θεατρικό έργο «Το μεγάλο μας
τσίρκο» με πρωταγωνιστές τον Κώστα Καζάκο και τη Τζένη Καρέζη στο
θέατρο «Αθήναιον». Η μουσική ήταν
του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο Νίκος Ξυλούρης είχε τον ρόλο του ντελάλη και
με τη φωνή του ξεσήκωνε τον κόσμο,
που έκανε ουρές για ένα εισιτήριο.
Το προσωνύμιο «Αρχάγγελος» του το
είχε δώσει η Τζένη Καρέζη, αφού κάθε
φορά που ανέβαινε στη σκηνή να τραγουδήσει έλεγε: «Αυτός ο άνθρωπος
είναι μαγικός… Έχει μια αρχαγγελική
μορφή…»
Στο Πολυτεχνείο
Τον Νοέμβριο του ’73, τις μέρες της
εξέγερσης, είναι μέσα στο Πολυτεχνείο και τραγουδά πίσω από τα κάγκελα μαζί με τους φοιτητές, «Πότε
θα κάνει ξαστεριά» και «Μπήκαν
στην πόλη οι οχτροί». Ο φωτογραφικός φακός καταγράφει τα στιγμιότυπα τα οποία γίνονται πρωτοσέλιδα
και αποτελεί «κόκκινο πανί» για τη
χούντα, που λογοκρίνει τα τραγούδια
του, απαγορεύει τις συναυλίες του
και κλείνει το μαγαζί που τραγουδάει.
Η φωνή του είχε γίνει σύμβολο αντίστασης τα χρόνια της χούντας.
«Ήτανε μια φορά μάτια μου»
Στη βασισμένη στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη τηλεοπτική σειρά
«Έμποροι των Εθνών», σε σκηνοθεσία
Κώστα Φέρρη, ο Ξυλούρης ερμηνεύει
για τους τίτλους το τραγούδι «Ήτανε μια φορά μάτια μου» σε στίχους
του σκηνοθέτη και μουσική Σταύρου
Ξαρχάκου. Το δικτατορικό καθεστώς
επιβάλλει να αφαιρεθεί η φωνή του
και να παίζεται μόνο η μουσική. Πολύ
αργότερα και μετά από επίμονη παρέμβαση του Φέρρη, θα ακουστεί και
η φωνή του στη σειρά.
Το βραβείο
Το 1976, η Γαλλική Μουσική Ακαδημία
Charles Cross θα του απονείμει το 1ο
βραβείο στην κατηγορία της Διεθνούς
Λαϊκής Μουσικής, για την ερμηνεία
του στα «Ριζίτικα». Μάλιστα, η βράβευση έγινε δύο φορές, καθώς στην
πρώτη δεν αναφέρθηκε καν το όνομά
του παρά μόνο του Μαρκόπουλου

που τα έγραψε.
Το πρόωρο τέλος
Στην ακμή της καριέρας του, τον Μάιο
του 1979, ο Νίκος Ξυλούρης μαθαίνει
ότι έχει καρκίνο στους πνεύμονες με
μετάσταση στον εγκέφαλο.
Μεταβαίνει στο «Μεμόριαλ» της
Νέας Υόρκης για να χειρουργηθεί και
επιστρέφει στην Αθήνα, μετά από αλλεπάλληλες επεμβάσεις, στις αρχές
Αυγούστου.
Τον Σεπτέμβριο σε «συναυλία αγάπης», που διοργανώνει για εκείνον
ο Ξαρχάκος στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με στόχο την κάλυψη των εξόδων της νοσηλείας του,
25.000 άνθρωποι τραγουδούν και
προσεύχονται για να γίνει καλά. Τον
Δεκέμβριο πηγαίνει για μία εβδομάδα στο «Μεμόριαλ», ωστόσο έχει εξανεμιστεί κάθε ελπίδα. «Φεύγει» στις 8
Φεβρουαρίου 1980.
Η μεγάλη κληρονομιά
Ο Νίκος Ξυλούρης ερμήνευσε έργα
των Ρίτσου, Σολωμού, Καρυωτάκη,
Παλαμά, Βάρναλη, Αλεξάνδρου, Σεφέρη, Χριστοδούλου, Κορνάρου, Ελύτη, Γκάτσο, Ιάκωβο Καμπανέλλη, Κ.Χ.
Μύρη.
Συνεργάστηκε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Χρήστο Λεοντή, τον Λίνο Κόκκοτο, τον
Ηλία Ανδριόπουλο, τον Χριστόδουλο
Χάλαρη τον Λουκά Θάνο.
Η φωνή, η λεβεντιά, η καθαρή ματιά
του ακόμη, τόσες δεκαετίες μετά το
φευγιό του, σκορπίζουν ρίγη συγκίνησης.
Πηγή:https://tvxs.gr/news/san-simera/
nikos-ksyloyris-itane-mia-fora-matia-moy

1. IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019/1/89

27

28

1. IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019/1/89

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς
Οι ποινές που ο νομός ορίζει και επιβάλλει:

Κάθε ιδιοκτήτης
ζώου οφείλει:
Να έχει στειρώσει το ζώο εφόσον δεν
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ζώων
που θα γεννηθούν ή να τα διαθέσει σε
νέους ιδιοκτήτες. Η απόρριψη νέων νεογνών ζώων σε κάδους ή οπουδήποτε
αλλού διώκεται ποινικά.
Nα γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου την πρόθεσή του να αποχωριστεί το ζώο που έχει και το οποίο με την
ψηφιακή του ταυτότητα έχει ήδη καταχωρηθεί σε σχετικό αρχείο.
Να Φροντίζει τον άμεσο καθαρισμό του
περιβάλλοντος από τα περιττώματα του
ζώου χρησιμοποιώντας μικρές σακούλες
για την απομάκρυνσή τους.
Να έχει προβεί στη σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του με ψηφιακή
ταυτότητα (τσιπ).
Να έχει εμβολιάσει το ζώο και να προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα στον
κτηνιατρικό έλεγχο του.
Να συντροφεύει ο ίδιος ή κάποιος άλλος
στη θέση του το ζώο στον καθημερινό
του περίπατο για να έχει τον άμεσο έλεγχό του.
Να μην εξέρχεται το ζώο από την κατοικία του προκαλώντας ανησυχία με την
ανεξέλεγκτη είσοδο του σε άλλους ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
Να δηλώνει την «απώλειά» του ζώου
στον κτηνίατρο σε διάστημα πέντε ημερών προκειμένου να υπάρχει σωστή και
σαφής καταγραφή των δεσποζόμενων
ζώων.

Απουσία εν ισχύει αντιλυσσικού εμβολιασμοί και μη τοποθέτησης της μεταλλικής
κονκάρδας ή παράλειψη
καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του
ζώου 100 ευρώ.
Παράλειψη προσκόμισης στον
οικείο δήμο του αντιγράφου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 300
ευρώ.
Μη κατοχή ενημερωμένου και θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου
300 ευρώ.
Παράλειψη τήρησης κανόνων για τον
ασφαλή περίπατο του σκύλου ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου 300 ευρώ.
Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου
ύστερα από τροχαίο ατύχημα 300 ευρώ.
Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας
του ζώου συντροφιάς ή της εξέτασης
από κτηνίατρο 500 ευρώ.
Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας,
υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων και διατήρηση περισσότερων από
δύο ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα
όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς 500 ευρώ.
Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ εβδομάδων και πώληση σκύλων και γάτων σε υπαίθριους
χώρους 1.000 ευρώ ανά ζώο.
Εκτροφή έστω και ενός θηλυκού σκύλου
αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής
1.000 ευρώ ανά ζώο.
Εκτροφή και αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων μετά την οριζόμενη λήξη
της μεταβατικής πενταετούς περιόδου
1.000 ευρώ ανά ζώο.
Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων 1.000 ευρώ ανά ζώο.
Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατικά πλοία για την μεταφορά μεγάλων
ζώων 5.000 ευρώ.

Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου.

Ένας πανέμορφος οικισμός, με σχέδιο πόλης.
Όλα νοικοκυρεμένα.
Σχεδόν από παντού βλέπεις τη θάλασσα.

Φωτο: Η Μικράς Ασίας μετά την πλακόστρωση. Ακολούθησε ο
ηλεκτροφωτισμός της αναδεικνύοντας την ομορφιά της ακόμα
και το βράδυ!!!

Η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου εδώ
και δύο μήνες φτιάχνει τα πεζοδρόμια και
καλά κάνει!
Στα πεζοδρόμια, όμως,
υπάρχουν δέντρα 70 ετών
και άνω! Τα συνεργεία χωρίς
καμία αιτία και με την επίβλεψη κάποιου αρμόδιου
δημοτικού υπαλλήλου ξεριζώνουν τα δέντρα, για να
γεμίσουν τις τρύπες μπετόν.
Τα δέντρα αυτά τα φύτεψαν
οι πρόσφυγες, όταν ήρθαν
στην Ανάβυσσο. Κάθε χρόνο
καίγονται χιλιάδες δέντρα
από φωτιές και τώρα για λόγους που εγώ δεν γνωρίζω
κόβουν δέντρα ... Κάτι θα
έχουν στο μυαλό τους...

Πέρασαν πολλοί Κοινοτάρχες από την Ανάβυσσο. Κανένας ποτέ δεν πείραξε τα
δέντρα που υπήρχαν στα
πεζοδρόμια, αντιθέτως όλοι
τους τα προστάτεψαν. Τα
δέντρα που καταστράφηκαν
και ήταν 70 ετών και άνω αν
είχαν στόμα θα έλεγαν και
από μία ιστορία !!
Παρακαλώ να επέμβουν οι
αρμόδιοι και να αποδοθούν
ευθύνες!
ΑΓΑΠΗ στη φύση, ΑΓΑΠΗ
στην Ανάβυσσο !
Επιστολή αναγνώστη.
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21 ατάκες του Τσαρλς Μπουκόφσκι
που θα σε… σκαλώσουν!
Μια αντισυμβατική προσωπικότητα που
ένοιωθε έλξη από το περιθώριο.
Ένας ποιητής με εξαιρετική ευφυία που
γνώριζε πολύ καλά πώς να αναδεικνύει
φτωχούς και απελπισμένους χαρακτήρες
στην άνθιση του αμερικανικού ονείρου.
Ένας Αμερικανός που βρήκε την πραγματική αναγνώριση μόνο στην Ευρώπη.
Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον
Charles Bukowski.
Το έργο του αξιοσημείωτο.
Έγραψε πάνω από 50 βιβλία, καθώς και
πολλά μικρότερα κομμάτια.
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για το
είδος του και -όπως αναφέρεται συχνά
από πολλούς συγγραφείς και ποιητέςκατάφερε να τους ασκήσει μεγάλη επιρροή.
Σας παραθέτω κάποιες από τις σκέψεις
του…
«Το πρόβλημα είναι ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες, ενώ οι
ηλίθιοι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση.»
«Αν θες να μάθεις ποιοι είναι οι φίλοι
σου, επιδίωξε να καταδικαστείς σε φυλάκιση.»
«Αν καταφέρεις να ξεγελάσεις κάποιον
δεν σημαίνει ότι είναι χαζός. Απλά σημαίνει ότι δεν είσαι άξιος της εμπιστοσύνης του.»
«Η ομορφιά δεν είναι τίποτα, δεν μένει.
Δεν ξέρεις πόσο τυχερός είσαι να είσαι
άσχημος, γιατί αν αρέσεις στους ανθρώπους ξέρεις ότι είναι για κάτι άλλο.»
«Ξέρω τα ελαττώματά μου πολύ καλά
για να ζητήσω να με αγαπήσουν.»
«Συνήθως είμαι κακός αλλά όταν είμαι
καλός, είμαι απερίγραπτα καλός.»
«Όλες οι γυναίκες είναι διαφορετικές.
Γενικά,φαίνεται πως είναι συνδυασμός
του καλύτερου και του χειρότερου. Μαγικές και τρομακτικές. Αλλά είμαι ευχαριστημένος που υπάρχουν.»
«Είμαι παντρεμένος αλλά δεν έχω γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι η ίδια μου η
ζωή.»

«Οι συγγραφείς είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Και όταν σταματήσουν να είναι
απελπισμένοι παύουν να είναι και συγγραφείς.»
«Είναι δυνατόν να αγαπήσεις έναν άνθρωπο εάν δεν τον γνωρίζεις πολύ
καλά.»
«Όταν πίνεις, ο κόσμος εξακολουθεί να
υπάρχει, αλλά, για λίγο, δεν σε κρατάει
από το λαιμό.»
«Η δυνατότητα δεν μου λέει τίποτα.
Πρέπει να το φέρεις σε πέρας. Σχεδόν
κάθε μωρό στην κούνια έχει περισσότερες δυνατότητες από εμένα.»
«Μερικοί άνθρωποι δεν τρελαίνονται
ποτέ. Τι πραγματικά φριχτή ζωή έχουν.»
«Στα 25 όλοι είναι υπέροχοι. Στα 50 κάτι
πρέπει να κάνεις για να γίνεις.»
«Δείξε μου έναν άνδρα που ζει μόνος και
έχει συνεχώς καθαρή κουζίνα και οχτώ
στις εννιά φορές θα σου δείξω έναν
άνδρα με απεχθείς πνευματικές ιδιότητες.»
«Το να παρακολουθείς σκουπίδια στην
οθόνη είναι τόσο κοινό σήμερα που οι
άνθρωποι έπαψαν να σκέφτονται το γεγονός ότι βλέπουν μόνο σκουπίδια.»
«Η φιλοδοξία σπάνια βοηθάει τους ταλαντούχους. Η τύχη όμως είναι κάτι τελείως
διαφορετικό. Το ταλέντο πάντα σέρνεται
πίσω της.»
«Βρες αυτό που αγαπάς, και άφησέ το να
σε σκοτώσει.»
«Κάποιοι άνθρωποι αγαπούν αυτό που
κάνεις, κάποιοι άλλοι μισούν αυτό που
κάνεις, αλλά οι περισσότεροι δεν δίνουν
δεκάρα.»
«Θα υπάρχει πάντα κάτι που μπορεί να
καταστρέψει τις ζωές μας· όλα εξαρτώνται από το τι θα μας βρει πρώτο. Είμαστε πάντα ώριμοι και έτοιμοι να μας
πάρουν.»
«Εγώ θα ήθελα ένα Δεκέμβρη με φώτα
σβηστά κι ανθρώπους αναμμένους.»
πηγή: tilestwra.gr

Είδα προ ημερών
στο εξώφυλλο του
καινούργιου βιβλίου
ενός ιεράρχη,

το φωτομοντάζ με έναν άνθρωπο, που τυχαίνει να είναι
ένας άνθρωπος που ευθαρσώς έχει δηλώσει πως είναι
άθεος. Αναφαίρετο δικαίωμά
του.
Το είδατε όλοι, φαντάζομαι.
Αν όχι, ιδού. Καμαρώστε επίτευγμα!
Ιεράρχης που έχει υποσχε-

θεί, έχει δώσει όρκο ενώπιον
Θεού και ανθρώπων να κηρύττει τον λόγο του Θεού, δηλαδή την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την αποδοχή, την
ανεκτικότητα, τη συγχώρεση,
την μετάνοια.
Ιεράρχης που έχει σαν αποστολή και μοναδικό σκοπό
να καταπραύνει τα πάθη των
πιστών, να εκδιώκει το μίσος,
να ξεριζώνει κατώτερα ένστικτα, να διδάσκει την ταπείνωση και την ομόνοια.
Ιεράρχης που οφείλει η στάση ζωής του να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
Ιεράρχης που αναβλύζει μίσος, κακία, φθόνο, φανατισμό, μισαλλοδοξία.
Ιεράρχης που και ο Χριστός
ακόμα θα απόστρεφε το πρόσωπό του απ΄αυτόν.
Να τον χαίρονται και να τον
καμαρώνουν όσοι τον ακολουθούν στον κατήφορο που έχει
πάρει, χωρίς να επιχειρούν να
τον σταματήσουν.
Ίδιοι είναι κι εκείνοι που τον
χειροκροτούν και τον ασπάζονται.
Θλιβερό θέαμα και άκουσμα.
Αναστασία Ατταλειάδου
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Νικολό Μακιαβέλι

Η αλεπού και το λιοντάρι
Ο άνθρωπος μάχεται χρησιμοποιώντας τους νόμους και τη δύναμη
- προνόμιο του ζωικού βασιλείου.
Αυτό προϋποθέτει ότι ο πολιτικός
παραδίδεται με τη σειρά του στη
ζωώδη φύση του, μιμούμενος τις
αντιδράσεις των ζώων. Πιο συγκεκριμένα, ο πολιτικός θα πρέπει να
μπορεί να εναλλάσσει και να χρησιμοποιεί με φειδώ άλλοτε τη δύναμη του λιονταριού και άλλοτε την
οξύνοια της αλεπούς. Η οξύνοια
είναι εκείνη που, κατά κύριο λόγο,
ωθεί τον ηγεμόνα να προβάλλει
πέντε κυρίαρχες ηθικές αρχές· ευσπλαχνία, αφοσίωση, ανθρωπιά,
ακεραιότητα, ευσέβεια, χωρίς
αυτό να συνεπάγεται την ανάγκη
να ενεργεί σύμφωνα με αυτές. Ο
καθένας παραδέχεται πόσο αξιέπαινο είναι για έναν ηγεμόνα να
διατηρεί την αξιοπιστία του και
να ζει με ακεραιότητα και όχι με
πονηριά. Παρ’ όλα αυτά, η πείρα
μάς διδάσκει ότι όσοι ηγεμόνες
δημιούργησαν μεγάλα έργα, δεν
υπολόγισαν την αξιοπιστία, αλλά
ενήργησαν με βάση την πονηριά,
κι έτσι χειραγώγησαν το μυαλό
των ανθρώπων. Και τελικά κατάφεραν να ξεπεράσουν όλους εκείνους οι οποίοι στηρίχθηκαν πάνω
στην τιμιότητα. Πρέπει, λοιπόν, να
γνωρίζετε ότι υπάρχουν δύο ειδών τρόποι να αγωνίζεται κανείς:
ο ένας είναι με τους νόμους και ο
άλλος με την επιβολή δύναμης· ο
πρώτος ταιριάζει στον άνθρωπο,
ενώ ο δεύτερος στα θηρία. Επειδή όμως ο πρώτος πολλές φορές
δεν αρκεί, είναι αναγκαίο να προστρέξουμε στον δεύτερο. Γι’ αυτό
είναι απαραίτητο ένας ηγεμόνας
να ξέρει να ενεργεί και ως άνθρωπος και ως θηρίο. Αυτό το δίδαξαν στους ηγεμόνες κεκαλυμμένα
οι αρχαίοι συγγραφείς, οι οποίοι
γράφουν ότι ο Αχιλλέας και πολλοί
άλλοι από τους αρχαίους βασιλιάδες είχαν ανατεθεί στον Κένταυρο Χείρωνα προκειμένου να διαπαιδαγωγηθούν σύμφωνα με τη
δική του διδασκαλία. Και έχοντας
για παιδαγωγό κάποιον που είναι
μισός ζώο και μισός άνθρωπος,
αυτό σήμαινε ότι ένας ηγεμόνας
ήξερε να χρησιμοποιήσει και τη
μία αλλά και την άλλη φύση τουγιατί η μία δεν μπορεί να διαρκέσει χωρίς την άλλη. Αφού, λοιπόν,
για έναν ηγεμόνα είναι απαραίτητο να γνωρίζει να ενεργεί ως ζώο,
πρέπει να επιλέξει την αλεπού και
το λιοντάρι- γιατί το λιοντάρι δεν
ξέρει να προστατευτεί από τις παγίδες, η δε αλεπού δεν μπορεί να
προστατευτεί από τους λύκους.
Πρέπει επομένως να είναι αλεπού
για να αναγνωρίζει τις παγίδες
και λιοντάρι για να φοβίζει τους
λύκους. Εκείνοι που στέκονται μονάχα στη φιγούρα του λιονταριού,
δεν καταλαβαίνουν. Κατ’ αυτόν

τον τρόπο, ένας συνετός ηγεμόνας
δεν μπορεί, ούτε πρέπει, να τηρεί
τις υποσχέσεις του όταν αυτές
μπορεί να στραφούν εναντίον του
και όταν παύουν να υφίστανται
οι λόγοι που τον έκαναν να δώσει
υποσχέσεις. Και εάν οι άνθρωποι
ήταν όλοι καλοί, αυτή η διδαχή δεν
θα ίσχυε- επειδή όμως είναι κακοί
και δεν θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους σ’ εσένα, έτσι κι εσύ δεν
είσαι υποχρεωμένος να τις τηρήσεις σε αυτούς. [...] Είναι απαραίτητο να ξέρεις να ενισχύεις καλά
αυτή τη φύση και να είσαι μεγάλος υποκριτής και κρυψίνος: Και
είναι μάλιστα τόσο απλοϊκοί και
υποκύπτουν στις ανάγκες της δεδομένης στιγμής, έτσι ώστε όποιος εξαπατά να βρίσκει πάντοτε κάποιον που θα του επιτρέπει να τον
εξαπατά. [...] Για έναν ηγεμόνα,
λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο να
κατέχει όλες τις προαναφερθείσες
αρετές, αλλά είναι απαραίτητο να
φαίνεται ότι τις έχει. Μάλιστα, θα
τολμήσω να πω ότι έχοντάς τις
και τηρώντας τις πάντα μπορεί να
καταστούν επιζήμιες, ενώ όταν
φαίνεται ότι τις έχει, τότε αυτές
είναι χρήσιμες: όπως το να μοιάζει σπλαχνικός, αφοσιωμένος,
ανθρώπινος, ακέραιος, ευσεβής,
και να είναι- αλλά να έχει προετοιμάσει την ψυχή του, που, εάν
χρειαστεί να μην είναι, να μπορεί
και να ξέρει να αλλάζει προς το
αντίθετο. Και πρέπει να καταλάβουμε πως ένας νέος ηγεμόνας
δεν μπορεί να τηρεί όλες εκείνες
τις ιδιότητες που καθιστούν έναν
άνθρωπο καλό, καθώς προκειμένου να διατηρηθεί το κράτος,
είναι συχνά αναγκαίο να ενεργεί
ενάντια στην πίστη, ενάντια στη
φιλευσπλαχνία, ενάντια στη φιλανθρωπία, ενάντια στην ευσέβεια. Γι’ αυτό χρειάζεται να έχει
μια ψυχή ικανή να στρέφεται ανάλογα με το πέρασμα του αέρα και
ανάλογα με τις αλλαγές της ίδιας
της τύχης και, φυσικά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να μην απομακρύνεται από το καλό, αλλά αν
παραστεί αναγκαίο, να ξέρει πώς
να γυρίσει στο κακό. Ένας ηγεμόνας, λοιπόν, πρέπει να προσέχει
πολύ να μη βγει από το στόμα του
τίποτε που να μη διέπεται από τις
πέντε προαναφερθείσες ιδιότητες
και όταν τον βλέπεις και τον ακούς
να φαίνεται γεμάτος ευσπλαχνία,
αφοσίωση, ακεραιότητα και ευσέβεια. *** Νικολό Μακιαβέλι,
Ο Ηγεμόνας, ΙΗ’- II Principe e le
Opere politiche, Garzanti, Milano
-1976 To απόσπασμα αυτό αποτελεί κλασικό παράδειγμα της
απογοητευμένης προσέγγισης του
Μακιαβέλι απέναντι στην πολιτική.
πηγή: https://antikleidi.com

Στα δύσκολα σε ένιωσα δικιά μου
στα δύσκολα έφυγε ένα δάκρυ απο την καρδιά μου
τα μάτια τα μελαγχολικά ποτέ δεν θα ξεχάσω
που κοίταγαν και φώναζαν νάρθω να σε πιάσω
έφυγε όμως το κακό σε μια στιγμή μονάχο
ίσως απο την αγάπη μου που έταξα στον άγιο
και τώρα πάλι από την αρχή εσύ και γω μονάχοι
σαν να είμαστε οι πρωτόπλαστοι
σε έναν κόσμο αδειανό απο αγάπη και σαράκι !!!

Πολιτικώς αντίθετοι ...μα η αγάπη αγάπη...

Δ. Πετράκος
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ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
•ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΥΣΗ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ;
Γιατί μετά οι ψηφοφόροι πάνε για
ύπνο για να ξεχάσουν τι ψήφισαν.
•- Μάνα θα βγω έξω.
- Ταυτότητα να πάρεις, μπορεί να
έχουμε εκλογές.
•- Στις εκλογές όλοι θα θέλαμε να
ψηφίσουμε τον καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν είναι ποτέ υποψήφιος.
•- Αν ένας πολιτικός ανακάλυπτε ότι
στην περιοχή του ψηφίζουν κανίβαλοι δεν θα... είχε κανένα ενδοιασμό
να τους υποσχεθεί ιεραποστόλους
για δείπνο.
•Μια μέρα, περπατώντας στο δρόμο,
ένας μεγάλος πολιτικός αρχηγός
κόμματος τραυματίστηκε από ένα
φορτηγό και πέθανε.
•Η ψυχή του ανέβηκε στον παράδεισο και βρέθηκε μπροστά από τον
Άγιο Πέτρο...
•- Καλώς ήρθατε στον παράδεισο! Είπε o Άγιος Πέτρος πριν μπει,
έχουμε ένα πρόβλημα ... Βλέπετε,
ένας πολιτικός του αναστήματος σας
σπάνια περνάει από εδώ και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με σας ... Αλλά
θα κάνουμε το εξής: θα περάσετε μια
μέρα στην κόλαση, και μία στον παράδεισο, και εμείς θα σας αφήσουμε
να επιλέξετε πού θα περάσετε την
αιωνιότητα.
•Ο άνδρας οδηγήθηκε στον ανελκυστήρα, ο οποίος τον κατέβασε,
στην κόλαση. Οι πόρτες άνοιξαν και
ο άντρας βρέθηκε ακριβώς στη μέση
ενός γηπέδου γκολφ, κομψό και
πράσινο. Λίγο μακρύτερα είδε μια
λέσχη και μπροστά, πρώην συναδέλφους του κόμματος και φίλους
του επιχειρηματίες που είχαν ήδη

πεθάνει, ντυμένους κομψά και πολύ
ευχαριστημένους. Έτρεξαν να τον
χαιρετήσουν, τον αγκάλιασαν και άρχισαν να θυμούνται τα καλά χρόνια,
όταν πλούτιζαν εις βάρος του λαού
... Έπαιξαν χαρούμενοι μια παρτίδα
γκολφ, στη συνέχεια δείπνησαν στον
σύλλογο, διασκεδάζοντας και τρώγοντας χαβιάρι, και το βράδυ - συντροφιά με μια όμορφη νεαρή ...
Συναντήθηκε ακόμη και με τον Διάβολο, ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι
ένας συμπαθητικός τύπος, διασκεδαστικός, είπαν ανέκδοτα και χόρεψαν.
Ήταν τόσο καλά που δεν κατάλαβε,
όταν ήρθε η ώρα να φύγει.
Όλοι τον ξεπροβόδησαν ... Ανέβηκε
μέχρι την πύλη του Παραδείσου,
όπου Άγιος Πέτρος τον περίμενε:
- Τώρα είναι η ώρα να πάς στον
παράδεισο!. Ο πολιτικός ( χωρίς
ενδοιασμούς, φυσικά), πέρασε τις
επόμενες ώρες πάνω από το ένα
σύννεφο στο άλλο, χαϊδεύοντας μια
άρπα και τραγουδώντας.
Οι 24 ώρες πέταξαν, και ο Άγιος
Πέτρος ήρθε:
- Περάσατε μια μέρα στην κόλαση και
μία στον παράδεισο , είναι η ώρα να
επιλέξετε!
Ο άνθρωπος το σκέφτηκε για μια
στιγμή, και στη συνέχεια είπε:
- Ο παράδεισος είναι πολύ όμορφος,
αλλά νομίζω ότι θα ένιωθα καλύτερα
στην κόλαση.
Ο Άγιος Πέτρος τον συνόδευσε στον
ανελκυστήρα και κατέβηκε στην
κόλαση ... Όταν άνοιξε την πόρτα,
ξύπνησε στη μέση μιας ερήμου, που
καλύπτονταν με κάθε λογής σκουπίδια. Είδε τους φίλους του ντυμένους
με κουρέλια, να σκάβουν μέσα στα
σκουπίδια.
Ο Μεγάλος διάβολος τον υποδέχτηκε
και τον χάιδεψε στον ώμο ...
- Δεν καταλαβαίνω, είπε ο πολιτικός,
χθες ήμουν εδώ και ήταν όμορφες
γυναίκες, γκολφ, έφαγα από όλα τα
καλά και διασκέδασα πολύ .... και ...
και ... Τώρα το μόνο που έχετε είναι
ένα ξηρό έδαφος, γεμάτο σκουπίδια
... και οι φίλοι μου φαίνονται πικρα-

μένοι...
Ο Μεγάλος διάβολος χαμογέλασε και
είπε:
- Χθες ήταν η προεκλογική εκστρατεία! ΣΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΣΕΣ!
•Ένας Μαυροβούνιος πάει να ψηφίσει στο εκλογικό τμήμα.
Αφού ψήφισε, ζήτησε από την
εκλογική επιτροπή μια καρέκλα να
καθίσει.
-Ορίστε η καρέκλα σας, κύριε. Νιώθετε καλά;
– Δεν έχω τίποτα, απλά περιμένω τον
πατέρα μου να έρθει να ψηφίσει.
– Δε θα τον δείτε σπίτι τον πατέρα
σας, όταν θα έχει γυρίσει από τις
εκλογές;
– Όχι, δε θα ‘ρθει σπίτι. Έχει πεθάνει
εδώ και 10 χρόνια, αλλά ψηφίζει συχνά στις εκλογές, οπότε σκέφτηκα να
έρθω εδώ μήπως και τον πετύχω….
•Ένας υποψήφιος για τις εκλογές
βγάζει λόγο σε ένα χωριουδάκι:
– Θα σας φτιάξουμε ασφαλτοστρωμένους δρόμους! Θα σας φτιάξουμε
υδρευτικό σύστημα να φτάνει μέχρι
τις πόρτες σας. Θα σας χτίσουμε
σχολεία!
Ένας από το πλήθος φωνάζει:

– Μα δεν έχουμε παιδιά στο χωριό!
– Θα σας κάνουμε και παιδιά!
•Ένας πολιτικός ζητά από εταιρεία
δημοσκοπήσεων να διεξάγει μια
έρευνα εκ μέρους του:
– Έχω την αίσθηση ότι το 98% των
πολιτών αυτής της χώρας θα με ψήφιζαν. Μπορείτε να το ελέγξετε;
Δυο μήνες αργότερα, λαμβάνει
αναφορά:
– Κύριε, ρωτήσαμε 10.000 άτομα και
όλοι ανήκουν σε αυτό το μικρό ποσοστό του 2% που είναι εναντίον σας.
•Σε μια συγκέντρωση βρέθηκαν,
ένας αρχιτέκτονας, ένας χειρουργός
και ένας πολιτικός.
- Το επάγγελμά μου, λέει ο αρχιτέκτονας, είναι το αρχαιότερο και τούτο γιατί ο θεός υπήρξε ο αρχιτέκτων
του σύμπαντος.
- Μάλλον το δικό μου είναι το αρχαιότερο, παρατηρεί ο χειρουργός.
Μην ξεχνάτε ότι για να φτιάξει ο
θεός τη γυναίκα χρειάστηκε να πάρει πλευρά από τον Αδάμ.
- Είστε λάθος και οι δύο, λέει ο
πολιτικός. Διότι πριν από κάθε άλλο
πράγμα υπήρξε το χάος!!!

